
värderingarvälfärd ochUngdomars

srmunm
och Generationsutredningenungdomsdelegationentill Barn- ochRapport





Krim4
Statens offentliga utredningar

WW 1994:73

w Civildepartementet

Ungdomars Välfärd

och Värderingar

Rapport till Barn- och ungdomsdelegationen och

Generationsutredningen
Stockholm 1994



ochremissutsändningar SOU Dsfrån Fritzes kundtjänst.kan köpas FörSOU och Ds svararav
Regeringskansliets törvaltningskontoruppdragOffentliga Publikationer, påFritzes, av

kundtjänstFritzesBeställningsadress:
Stockholm106 47

08-20 50 2lFax:
Telefon: 08-690 90 90

OmslagzHenrik Nygren

91-38-13682-1ISBN
O375-25OXISSNTRYCKERI ABNORSTEDTS

1994Stockholm



FÖRORD

årtiondenasDe snabba samhällsutveckling har inneburitsenaste att
livsvillkoren för ungdomsgenerationema förändrats genomgri-ett
pande Den generation i stårsätt. dag inför inträdet i vuxenlivet harsom
i viktiga avseenden helt andra erfarenheter föräldragenerationen.än

Samhällets förändringar innebär möjligheter, också prob-nya men nya
lem. Till dessa hör förutsättningarna för etablera sig i vuxenlivetatt att
förändrats under år, både det gäller utbildning, arbetenär ochsenare
bostad.

Vi behöver därför bättre kunskap ungdomsgenerationens livs-en om
villkor, välfärdens fördelning mellan generationerna och de vär-om om
deringsförskjutningar sker i olika generationer. Av särskilt intressesom

få kunskap attityd-är och värderingsförändringar iatt ungdoms-om
generationen belyser hur föräldrar och andra lyckas medsom vuxna
nonnförrnedlingen till de unga.

lägga sådanAtt grunden för måstekunskap betraktas viktigen som en
investering för framtiden. Att kartlägga samhällsförändringar eller att
spåra eventuella värderingsförskjutningar låter sig emellertid inte göras

enstaka studier. Tvärtom det nödvändigtär utveckla metodergenom att
siktar långsiktigtill kunskapsuppbyggnad, så exempelvissom atten

jämförelser tiden möjliggörs.över

Regeringen har tillkallat särskild utredare ungdomars levnads-en om
villkor och framtidsutsikter Generationsutredningen dir. 1992:107 i
syfte belysa ungdomars levnadsvillkor och lägga förslag åtgärderatt till

kan underlätta ungdomars etablering i samhället.som

Samtidigt har Barn- och ungdomsdelegationen Ju 1983:01, är ettsom
rådgivande till frågorregeringen i människorsrörorgan som unga
uppväxtvillkor dir. fått1992:15, regeringens uppdrag initiativatt ta
till studie attityd- och värderingsförändringar i ungdomsgenera-en om
tronen.



delardeför sig.betraktas Tvärtominsatser skall inte utgörDessa var
kunskapsuppbygg-uppnå långsiktigsiktförsatsning att enav en --

långsiktigförockså grundentill läggabidrar deDärigenomnad. att en
i dagutmaningartill deurågdomspolitik,syftar möta storaattsom

inför.st

samordnatcentralbyrån, för ochharStatistiskaVogel,Joachim ansvarat
undersökningarfördjupar dessaTio forskaremedarbetet rapporten.

från flertal studier.forskningsresultatytterligareanalyser ochmed ett
Carle, Maria Oscarsson,Thorleif Pettersson, JanforskareDessa är

Tarja-Liisa Leiniö,Westin,CharlesHenric Oscarsson, Lars Lorentzon,
FörfattarnaSonja och Henry Montgomery.Bjurström, PerssonErling

försjälvakapitelrubrik ochrespektivemed vid svararnamnanges
innehållet.

från ochnågra ställningstaganden Barn-innehåller inteRapporten
vår för-Generationsutredningen. Detellerundgomsdelegationen är

ungdomarsökad kunskapskall bidra tillhoppning att rapporten omen
ungdo-debatttill ökadstimuleravärderingarvälfärd och samt omen

Generations-också förunderlaglevnadsvillkor. Rapporten är ettmars
1994.i junislutbetänkande avlämnasutredningens arbete vars

1994den 3 juniStockholm

Stefan AttefallDavidsonInger
utredareochiordförande Barn-
Generationsutredningenungdomsdelegationen
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18 PUNKTERSAMMANFATTNING I

årligatvå utförts SCB, deundersökningarbyggerDenna rapport avsom
ungdo-enkätlevnadsförhållanden ULFundersökningarna resp. en omav

forsknings-ytterligareoch reaktioner,och äldres värderingar samtmars
material.

VILLKOR:MATERIELLAOM

yrkesstrukturenflesta yrken ochskärpts i deUtbildningskraven har
ungdomsutbildningen harfler kvalificerade yrken:förändratshar mot

på arbetsmarknaden.utträdevilket leder tillblivit allt längre, senare

intesvårare arbetsmarknaden,ställningalltUngdomar har en
andelårtionden. bär alltsedan Debara 90-talet störreutan avennu

långsiktig 60-talet.trend sedanarbetslösheten. Detta är en

arbetslöshetsrisk innebärungdomsutbildning och högreLängre att
Under alltlivet.isjälvständig ekonomi kommerinkomster och senare

lån.små medomständigheterperioder ungdomar ileverlängre resp.

fa-ochbostadekonomi,i vuxenvärldenEtableringen egen egen
ochavslutasEtableringsperioden blir allt längre,milj fördröjs. senare,

ungdomar.omfattar allt störreen grupp

för ungdo-Såväl har utvecklatsoch konsumtioninkomster sämre
betalnings-medelålders fleroch äldre. Alltän rapporterarungamar

svårigheter för och hyra.mat

BOSÄTTNING FAMILJEBILDNING:OCHOM

parbildningfrån alltföräldrahemmetUngdomar flyttar ut senare,
barnafödande i livet.sker alltoch senare

depositivtinte utvecklats likaUngdomars bostadsstandard har som
blir oftare bostadsrätt.bostaden alltäldres. Den enegna

FÖRÄLDRARNA:UPPVÄXTTID OCHUNGDOMAR OM

läxläsning,utbildningungdomarsiFöräldrarnas engagemang
Förhållandet tillha ökat.utbildning verkarlängre etc.önskan om

konfliktfyllt.särskiltinteföräldrarna verkar vara



16-29-åringarDagens ungdomar verkar inte heller trivtsha sämre
i skolan tidigare generationer, bråkän konflikter skolk, medtrots mer
lärare, mobbning, och betydligt skolgång.längre

OM FAMILJEBILDNING OCH UPPFOSTRINGSIDEAL:

10. Ungdomar delar sina föräldrars toleranta inställning till ochsex
frånsamlevnad, till skillnad den äldsta generationen. Under 80-talet

har ungdomars sexualmoral delvis blivit mindre tolerant, vilket kan
hänga med AIDS.samman

Attityderna11. till barnafödande föräldraskapoch skiljer sig inte
från föräldrarnas.nämnvärt

SAMHÄLLE:OM ARBETE, EKONOMI OCH

12. Ungdomar har framgångs-utpräglad och konkurrensin-en mer
riktning äldre. Fler ungdomarän äldre personligän attanser an-

hårtsträngning och framgångarbete viktigt för i livet.är

13. någotUngdomar positiva till löneutjämning, jämlikhet,är mer so-
cialism, sociala reformer och till offentliga sektorn, mindre intresse-
rade politik och partimöten, och positiva till altemativrörelser.av

14. Under 80-talet minskade ungdomars stöd för mode-ochvänstern,
blev ungdomspartiet. Under 90-talet har pendelnstörstaraterna svängt

igen och återsocialdemokraterna det ungdomspartiet.är största

15. Ungdomar kosmopolitiska, till u-hjälp ochär generösamer mer
negativa till EU. Vare sig hos medelåldersungdomar, eller äldre har
rasistiska och invandrarfientliga uppfattningar blivit utbredda.mer
Däremot har blivit kritisk till invandringspolitiken.man mer

16. Jämfört med äldre har ungdomar optimistisk framtidssynen mer
det gäller arbetslöshetennär och levnadsstandarden.

17. Unga kvinnor karakteriseras starkare orientering altruismmotav
ekonomisk trygghet, reproduktionens problem, mänskligamotresp.

omsorgsfrågor,kontakter och stöd för offentlig sektor ochstörre trans-
fereringssystem, krav jämlikhet föroch stöd politikens vänster-mer
sida, kritik nuvarande samhälle, och pessimistisk framtidssyn.av mer

18. Liksom tidigare bilden ungdomar avvikande ochstämmer av som
dåligthotfulla med verkligheten. Ungdomars sigvärderingar skiljer

inte särskilt frånmycket föräldragenerationens.



Sammanfattning

VogelJoachimAv

Utredningsuppdraget1

levnadsförhållandenfaktiskaungdomarsKartläggning1.1 av

genomförai uppdragmaj SCBGeneratiønsutredningen i 1993 attgav
statistikTidigarevuxenvärlden.etablering ianalys ungdomarsaven

successivt,tenderade förlängasetableringhade visat ungdomars attatt
äldreutveckladesmateriella situation sämre änoch ungdomarsatt ge-

levnadsförhållandenårliga undersökningarSCBsnerationers. av
utvecklingenföljaSCB-material möjlighetliksom andraULF, attgav

SCBuppdrag tillGenerationsutredningenstidsperiod.längreunder en
sysselsättning,utbildning,ungdomarstidsserieanalysomfattar aven

bostadsförhållanden,levnadsstandard,materiellinkomster,
fritidsva-nätverk,socialadeltagande,medborgerligtfarniljebildning,

lev-genomgång faktiskadeomfattarhälsa. Analysenoch avennor
ungdomsge-vi följerdärnadsförhållandena komponenter,inom dessa

utveck-framåt, jämför medfrån och och70-taletnerationens situation
generationernagenerationers.för äldre De är:lingen tre



SammanfattningII

16-29-åringar,ungdomar

35-54-åringarjoräldragenerationen&quot; resp

55-64-åringar.pensionärsgenerationew

åldersgrupps frånRedovisningen gäller situation varje 70-taletresp
tvärsnittsundersökningar. genomförs relativtk upprepade Dessutoms

deldetaljerade analyser olika ungdomsgruppers situation. Dennaav av
således idag, derasbild hur ungdomar lever hurrapporten avger en

nivå jämförelsesituation har utvecklats, hur och utveckling iutser
levnadsförhållandenaäldre generationers, hur sig inommed samt ter

olika ungdomsgrupper.

åren statistiksystemför 1975-91 har andra SCBsUtöver ULF även av
inkomstför-däribland arbetskraftsundersökningarna AKU,använts,

undersök-delningsundersökningama HINK, valundersökningarna,
ningarna partisympatier PSU och hyresundersök-och bostads-av

126000 intervjuerningarna materialet omfattar totaltBHU. ULF-
år.ålderngenomförda i 16-291975-91, 33000 med ungdomarvarav

1.2 Kartläggning ungdomars värderingarav

från hårddataGenerationsutredningen utvecklingenUppdraget ger om
levnadsförhållanden. ifaktiska Vid tidpunkt fick SCB upp-av samma

barn- och ungdomsdelegation genomföradrag regeringens att enav
och framtidstro,enkätundersökning rörande ungdomars värderingar
i vuxenvärldenmed särskild inriktning ungdomars etablering

SCBs Undersökningen delsungdomsenkät. har planerats ensom
fristående innehållsligt attitydstudie, delsoch brett upplagd ettsom

levnadsförhållandenkomplement till analysen faktiska se ovan,av
för ungdomarnas reaktioner. Undersökningspro-röstatt ge egna

under-har vidare till vissa internationellastörregrammet anpassats
sökningar äldre svenska undersökningar för referenspunktersamt att ge
i tid och rum.

35-74-årin-Enkätundersökningen omfattar stickprov äldreäven ett
jämföras med äldregar, och därmed kan ungdomars värderingar även

generationers. Stickprovet omfattar 2900totalt 3500ca personer, varav
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Även1993.höstenundergenomfördesdatainsamlingenochungdomar,
mellanåsiktsskillnaderbeträffandeutförligtredovisasungdomsenkäten

ochefter könungdomsgrupper,olikamellangenerationerna t exresp
socioekono-föräldrarsfamiljetyp,sysselsättning,åldrar, utbildning,

natio-ochreligionpartisympatier,hemförhållanden,ställning,miska
nalitet.

uppläggningRapportens1.3

värderingarungdomarnaslevnadsförhållanden och presente-Objektiva
strukture-följerkapitel.36 Rapportenii dennasamlade rapport enras

uppväxtut-måste sigetableraungdomarvilkainomiring arenor
fa-bostadsmarknad,ekonomi,självständigarbetsmarknad,bildning,

fritidkulturdeltagande,medborgerligtnätverk,socialamiljebildning,
livskvali-livsåskådningrörandeolika aspektermedavslutas respsamt

etableringsfa-beskrivaUtgångspunkten ärsubjektiva atti termer.tet
självstän-byggerungdomarvilkenperiod under ettdvs den uppsen,

livdigt vuxna.som

ungdomarsförförutsättningarnaförändringarLångsamma av
utbild-ökandei formdelsarbetsmarknaden,etablering av

förlängninginnebärarbetslöshet,ökandedelsningskrav, aven
de kommeräldre närungdomar utetableringsfasen: är ar-

frånutflyttningenkommerinkomsternabetsmarknaden, senare,
familjebildningochbosättningochskerföräldrahemmet senare,

senareläggs.

allt längresigsträckervuxenvärlden överiEtableringen en
be-ungdomarantaletochden avslutastidsperiod, somsenare,

själv-ochbarndommellanmellanställning, ettsig ifinner en
utbil-alltsigökar. Det rörlivständigt merenomvuxen,som

materiel-dessochungdomsgrupp,och alltäldredad, allt större
äldres.deefteralltsläparlevnadsvillkorla mer

ställningsta-förunderlagempirisktiRedovisningen ettrapporten ger
ungdomarsförfrågangrundläggande eta-till denganden ansvaretom

etableringsperioden.levnadsförhållanden underför derasblering, och
arbetsmarknaden utgörsektorn ochoffentliga treUppväxtfamiyen,

offentliga sektornochellermarknadendärförsörjningssystem, succes-
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sivt från föräldrahushållet.över förstaItar hand detansvaret är ett an-
ifråga ekonomiska och levnadsförhållan-materiellasvar om resurser

den. Man kan i princip tänka sig fyra strategier för bemästra deatt
problem skapas den förlängda etableringsfasen:som av

uppväxtfarniljens förlängs,att ansvar

arbetsmarknaden ökatatt tar ett ansvar,

offentliga sektorn ökat transfereringssyste-att tar ett ansvar
arbetsmarknadspolitik, ellermen,

överlåta ungdomarna själva sjunkandeatt levnads-ansvaret
standard, skuldsättning och därmed lägre levnadsstandard
längre fram i livet.

Denna lägger fram statistiskt underlag för diskussionrapport ett en
kring dessa strategier, dels rörande ungdomars förändrade levnadsvill-
kor, dels rörande ungdomars reaktioner och värderingar.

2 Uppväxtfamilj skolgångoch

Uppväxtfamiljen betydelsefull förär ungdomars framtid för-genom
medling studieintresse, överföring kunskaper och värderingar,av av

psykologiskt och ekonomiskt stöd skolårensamt under ochgenom se-
under etableringsfasen. Föräldrastödet viktig i skolan,ärnare en resurs

där barn och måsteungdomar konkurrera och ierövra nya resurser
form meriter sedan kan in arbetsmarknaden.sättas Därav som av-

vilka fåkommergörs hög utbildning, och därmed i regelattsom ett
materiellt bättre liv. Statistiken visar det sociala harsett att avgö-arvet
rande betydelse: arbetarbam får mindre stöd föräldrarna, och deav ge-
nomgår också kortare utbildning.

Splittrade hemförhållanden

Var femte 16-29-åring frånkommer skilsmässohem, vilket dub-ett är
så mångabelt för generation sedan. Skilsmässobamen är över-som en

representerade bland ungdomar med arbetsmarknadsproblem, bland
arbetamngdomar och storstadsungdomar.
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Ökat föräldrastöd

långönskadedeutbildning i formtill barnensstödFöräldrarnas attav
föräldra-gickochberömmed läxoma,tillutbildning, hjälpte gav

självaföräldrarnapåtagligt, medi taktha ökatverkarmöten attosv
betydelse,förståelse utbildningensförochutbildninghögrefick allt

skruvatsfaktiskt harutbildningskraveni medoch takt att upp.

Ökande ungdomsutbildning

Mellan 198070-talet.sedanökatUngdomsutbildningen har avsevärt
ungdomarstuderadetonåringar enbartökade andelen1992och som

gymnasieut-från till 5834arbetskraftenstår utanför procentsom
20-24-åringar. Dessutomblandfrån till 16och 9byggnaden, procent

förvärvsarbete.medparallelltstudiermedblivit vanligaredethade
vil-90-talet,snabbastungdomsstuderandeantaletOkningen varav

gyrnnasieåret.tredjekonsekvenskonjunktureffektket är avrespen

3-årigframtiden mediungdomsutbildningenförlängdaDen gymna--
12-årig inlär-obrutenför allt flerinnebärallaförsieskola nästan en-

åldersmäs-från arbetslivet, iisoleradomsorgsrniljö,iningssituation,
stökig och kon-oftakonkurrensinriktad ochihomogenasigt grupper,

fortsattmedproblemenkapitel 5 diskuterasmiljö.fliktbetonad I en
vår utbild-ungdomarallaungdomsutbildningen. Klararutbyggnad av

beroendeförhållan-skolgång, förlängtlångvarigmedningsstrategi ett
långvarig inlärningparantestillvaro,kravlösochutdragende, aven

ibegåvningar kanintepraktiska växamisslyckanden, därpersonliga
nöd-utbildningsexpansionenutsträckningvilkensjälvförtroende I är

förvaringvälståndsökningen ellerförvändig som

skolkonflikterMer

iinte ha trivtsdockungdomsgenerationen tycks sämrenuvarandeDen
konflikterhar upplevtde oftaregenerationer,äldreskolan än trots att

ellerbättrekansketyderbråk mobbning. Detmed lärare,skolk, en
Skolproblemkonflikter.för ärmed toleransskola,tolerant mermer

Ung-från föräldrahem.splittradearbetarbarn och barnblandvanligare
haftoftarehararbetsmarknadenfår ävenproblemdomar som senare

skolproblem.



VI Sammanfattning

Tabell 1 Uppväxtförhállanden och skolgång efter kön resp.generation. Procenttal.

16-29 ar: generationer:
kv 16-29 35-54 55-74m

Humförhdllandan:
uppväxt 2 biol. föräldrar 71,9 69,2m 70,6 80,5 79,6
talade ofta politik 22,8 20,6om 21,7 36,3 24,7
föräldrarna religiösa 13,1 11,4 12,3 14,3 19,6
invandrarbakgrund 17,0 17,3 17,1 18,8 12,7

ieget tonåren 79,7rum 79,8 79,8 38,8 27,7
Föräldrarnas utbildningsstöd:
tyckte utbildning viktigt 85,5 88,6 87,0 75,0 61,4
ville lång utbildning 46,8 39,2 43,1 36,0 17,4
berömde ofta 59,1 68,0 63,4 41,2 45,7

ofta läxhjälp 43,5gav 48,8 46,1 26,6 13,4
påverkade yrkesvaletmor 9,3 10,4 9,8 8,6 5,7

far påverkade yrkesvalet 13,9 9,1 11,6 11,6 14,0
erfarenheterErna skolan:av

trivdes i skolan 51,1 60,4 55,6 54,8 55,3
skolkade aldrig 55,2 59,8 57,4 71,0 90,4
aldrig i bråk med lärare 69,4 73,6 71,5 81,9 90,3

för mobbningutsatt 36,7 40,0 38,3 33,1 20,4
Utbildning:
studerande 31,3 34,7 33,0 4,5 0,5

trend 1975-91 +7,2 +10,7 +8,9 +0,8 -0,1
vuxenstudier, kurser 52,1 53,9 52,9 45,7 24,1

trend 1975-91 +8,2 +4,2 +6,2 +14,0 +8,3

Utbildningens pris

Sett ungdomsgenerationens perspektiv den ökandeur är ungdomsut-
bildningen inte odelat positiv. Okade utbildningskrav kan bli kon-en
kurrensfördel några,för utslagning för andra. Utbildningsin-men
tlationen innebär också allt uppoffringarstörre för såvälungdomar, i
form konkurrenstryck ifråga kostnaderav i form studie-som om av
skulder. Dessutom innebär längre ungdomsutbildning utträdetatt
arbetsmarknaden sker vilket betyder uppskjutna inkomster ochsenare,

tidpunkten för ekonomisktatt oberoende flyttas framåt i tiden. Därmed
minskar också förutsättningarna för utflyttning från föräldrahemmet,

bosättning och farniljebildning. Okandeegen ungdomsutbildning kan
alltså få konsekvenser för etableringen på andra såsom arbets-arenor,
marknaden, bostadsmarknaden och konsumtionsmarknaden i vidare
bemärkelse, liksom ifråga farniljebildning.om
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små. Sedaninternationelltmellan könenUtbildningskillnaderna är sett
pojkar.flickorblandstuderande ökatandelen än1975 har ungamer

studierhögreinkomsterutdelning i formUtbildningspremien avav --
löneutjämning.långsiktigt resultatminskathar ett avsom

på arbetsmarknadenEtablering3

arbetsmarkna-utträdeinnebärungdomsutbildningFörlängd senare
arbetskraftensfår etableringseffektdärmedden. Vi samman-en

minskar. Detarbetskrafteniyrkesaktiva ungdomarsättning: andelen
utflyttningstandard,materiellinkomster, lägreleder till lägre senare

ungdomsgeneratio-familjebildning ifrån ochföräldrahemmet senare
för-ungdomsgenerationensockså förinnebärDet att ansvaretnen.

från arbetsmarkna-marknadenflyttasutsträckningsörjning i ökande
offentliga sektorntillföräldrafamiljernanätverktill socialaden resp

utbildningskostnader.bosättningsstöd, vissastudiestöd,

sysselsättningsutvecklingUnik

jäm-internationellunik ii övrigtsysselsättningsutvecklingSveriges är
80-talet.ochunder 70-exceptionelltökadesysselsättningenförelse.
till hös-framlåg arbetslöshet ändaSverige hade dessutom extremten

eftersysselsättningenstagneradeindustriländerflesta1990. I deten
Okningen hängerSverige.iden fortsatteförsta oljekrisen, medan växa

medkvinnornaförvärvsfrekvens hosökandemed snabbtsamman en
nivå1990 tillmellan 1970 ochprocentenheter nästan23 somsamma

offentliga sektorn.korn ihela ökningenpraktisktför ochmännen, taget
jämställdhetsnabbt70- och 80-taletutvecklades underSverige mot

nordiskaoberoende. I deekonomisktifråga arbete ochtillrättenom
Övrigatrenden iförelåg utveckling, medanvälfärdsstatema samma

negativ.ellervästländer t.o.m.var svag

ämställdhetseffektJ

sysselsättnings-jämställdhetseffekten präglarEtableringseffekten och
avtagandeetablering tilllederutvecklingen: bland män senareunga

1975,sedanprocentenheterminskning med 7,5sysselsättningsgrad se
ökningjämställdhetseffektenbland kvinnor övertabell 2.a, tarunga
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Jämställdhetseffekten tydligast blandmed 4,2 procentenheter. blir
år fram25 29 +14,4. Etableringseffekten kommerkvinnor mellan och

tonårspojkar tonåring för-renodlat bland -14,8. tredje harVarmer
frånsvunnit arbetsmarknaden sedan 1970.

SysselsättningTabell och arbetslöshet efter kön2.a
generation. Procenttal.resp.

arbetslöshetserfarenhet-förvärvsarbete:
de áren:under 5senaste

trendnuläge trend nuläge
1975-91 198891 1975-91198891

25.0 +6.616-29 ár 69.2 -1.8

år -8.216-19 36.0 -10.7 9.8
år +0.1 33.5 +11.120-24 76.8
år25-29 87.6 +6.5 28.5 +12.8
år +2.135-54 93.3 +8.2 8.7

16-29 år 70.2 -7.5 23.8 +5.5män
kvinnor 26.3 +7.868.2 +4.2

ár 35.3 -14.8 9.8 -5.116-19 män
kvinnor 36.7 -6.2 9.8 -11.3

+1l.2är 77.3 -5.3 31.320-24 män
kvinnor +1l.276.3 +5.8 36.0

ár -1.2 26.8 +7.525-29 män 89.3
kvinnor 30.3 +18.485.7 +14.4

8.4 +l.535-54 är 95.4 +O.1män
kvinnor +2.691.2 +l6.4 9.0

signifikans

Inställning till arbetet

fråninställning till arbetet skiljer sig inte särskilt mycketUngdomars
något och trygghetäldre generationers. Aldre oftare lön ärattanser

ocksåviktigt, prioriterar bra arbetskamrater. harmedan De yngreyngre
något nuvarandeoftare instrumentell inställning till sitt ar-en mera

derasbete lönen viktigast, medan de äldre betydligt oftare attanser
eftersom flerarbete personlig tillfredsställelse. logisktDet ärger en

fåäldre hunnit och det jobb de helst vill ha. Ungdomsen-har avancera
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på ochlikheter olikheter mellan generationerna,käten pekar änmera
skilda erfa-väl förklaras ungdomars och äldresskillnaderna kan av

renheter arbetsmarknaden kapitel 8.av

delvis prioriteringar De tyckerkvinnor har andraUnga än män.unga
arbetsuppgifter och bra arbetskamraterdet viktigare med intressantaär

materiella godintresserade aspekterän män är somunga som mera av
trygghet och karriärmöjligheter.lön,

Inställning till jobb2.b efter könTabell resp.nuv
generation. Procenttal.

generationer:16-29 ár:
55-74kv 16-29 35-54m

jobbet:viktigaste krav pá
intressanta 54,7arbetsuppg 55,9 63,3 59,5 71,2

28,221,8 17,8 19,9 24,0bra lön
anställningstrygghet 22,4 36,015,6 11,7 13,7

jobb:värdering nuvarandeav inställninglinstrumentell 15,528,2 25,3 26,8 16,3
52,946,3 76,5arbetet har egenvärde 44,9 47,8

inställning felaktig instruktion:till
43,2 50,8order 37,8 32,8 35,3accepterar

41,3 43,0 46,4 28,7kräver 44,6eget ansvar

1 arbetar för pengarnaman

ekonomi4 Etablering självständigav en

Senare arbetsinkomster

förinkomster, ochutträde arbetsmarknaden leder tillSenare senare
16-29-åringar sig detta främst ii sin helhetungdomsgruppen yttrar

harreala Medan arbetsinkomstemafallande arbetsinkomster i termer.
medelåldern sysselsättningsökningen blandden allmännaökat i p. g.a.

tonåring-krår mellan 1975 och 91, harkvinnor med i medeltal 23000
ungdomsgenera-minskat med 14000, och helaarbetsinkomsteramas

står arbetsinkomster har utvecklatstionens oförändrad. kvinnorsUnga
på kvinnosysselsättningenökadebättre vilket beror denän mäns,unga

kanetableringen. Som jämförelsemotverkar den senarelagdasom
åldern år35-54 i medeltal harkvinnor inämnas att engruppen
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jämnårigamedanarbetsinkomster 70-talet,tredjedel högre ännu
stått praktiskt stilla.mäns taget

Ökade generationsskillnader

inkomstklyftomaarbetsmarknaden innebärAllt utträde attsenare
långsiktigtlångsamt kapitel 10.vidgas ochmellan generationerna

hushållens tillgångar bostads-bilar,finns beträffandeSamma tendens
också äl-betydligt likviditetutrustning Ungdomar haretc. sämre än

i dettaförsämrats ytterligare70-talet har deras situationdre, och sedan
svårigheter20-24-åring klarahar haft akutafjärdeavseende. Var att

Särskilt ensamföräldrar,löpande utgifter hyra, mat. ärutsatta vars
situation försämrats.

ungdomarStora variationer mellan

också viktig aspektunderstrykerUndersökningsresultaten annanen
heterogensituation: levnadsstandardenungdomars materiella är mera

låga materiella situa-inkomster kan deni andra generationer. Trotsän
betalarhos föräldrarna ochtionen mycket god bor kvarmanvara om

Åföräldrahushållet. standardenandra sidan kanlitet inget tilleller un-
dålig,övergångsperiod heltidsinkomster,der trotsextremt omvaraen

någonhemifrån, dela kostna-borhar flyttat attutanensamman nyss
bosättningskostnader.hyra ochderna med, och drabbas hög storaav

kvarboendevid jämförelser mellanmärks framför alltKontrasten ung-
såsom ensamföräldrar, arbets-marginalgrupper,domar och vissa unga

fallvisar i vissainvandrar-ungdomar. Statistikenlösa och sämreäven
såväl med kvarbo-jämfört med äldreutveckling sedan 70-talet, som

också vanligarekvarboendeResultaten tyderende ungdomar. äratt
föräldrahushåll.i välbeställda

fördelningsfrågorInställning till

fördel-utförlig bild ungdomarUngdomsenkäten hurav serger en
något jäm-positiva tillningen materiell välfärd. Ungdomar är merav

till sociala reformer ochlikhet, till omfördelning via skattesystemet,
särskilt kvinnor.till offentliga sektorn de äldre. Det gällerän unga

toleranta detUngdomsenkäten visar vidare ungdomar är näratt mer
frågor.moral i ekonomiskagäller
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trend. 1991 ársNuläge ochInkomster.Tabell 3.a
penningvärde.

inkomst-arbetsinkomst procent
lágav-1000 kr stan-

dardllönadetrendnuläge
889188918891 75-91

156.424.5+1116-74 år 115
114.447.890 -116-29 ár

114.434.8101 -10ár16-29 män
114.4kvinnor 67.379 +8

42.0-14 92.92716-19 år
58.9 132.1100 +3år20-24

153.233.9129 +9år25-29
177.4+23 15.316335-54 år
171.262 -3 15.555-74 år

40.389.228 -1916-19 ár män
kvinnor 43.6-8 97.427

126.9106 47.3år -520-24 män
137.9kvinnor 75.093 +12

20.3 157.5-315025-29 ár män
148.6kvinnor 56.5107 +23
176.010.0200 +435-54 är män
179.0kvinnor 25.1126 +42
179.211.682 -2055-74 år män

23.0 163.9kvinnor +1144

minusinkl. bidrag,disponibel inkomstmellankvot1
hushåll.socialbidragsnormen förinkomstskatt och resp

kapitelvidare 9.Se

på bostadsmarknadenEtablering5

arbetsmarknaden ochutträdeungdomsutbildning,Längre se-senare
bostads-ochoch ökade hyroroch osäkrare inkomster,lägre ennare,

frånfördröja utflyttningentenderarfler bostadsrättermarknad med att
föräldrahemmetiAllt bättre bostadsutrymmenföräldrahemmet. un-

1975,därför ökat sedankvarboende. Kvarboendet harderlättar ökat
tonåringarna gymnasieskolans utbygg-bland6 procentenhetermed

20-24-åringar. 16-bland 89med 3 procentenheternad och procent av
20-24-åring-19-åringama och 30bor kvar hos föräldrarna, procent av

kvinnor,i första hand blandkvarboendet finnsOkningen ungaavarna.
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familje-ochsenareläggningmedkorresponderardetoch par-aven
tonåringarna hadekvarboendefjärdedelar debildning. Tre eget rumav

20-24-åring saknadeutflyttadtiondetendens. Nästanökande var
tabell 4.a.kontraktbostad, dvs egetegen

efter könmateriell standardLikviditet ochTabell 3.b
GenerationsjämförelsernaProcenttal.generation.resp

flyttatpraktiskt alla25-29-åringar där tagetgäller här
hemifrån.

generationer:ár:16-29
55-7425-29 35-54kvm

Likviditet:
8,78,8kontantmarginal 24,6 16,019,5saknar

trendl -5,4-2,8+0,9 +1,5 +1,7
3,711,221,3 24,217,7löpandeklarasvårt utg.

trendl +0,6+6,2 +2,1+2,3 +5,1
Tillgångar:

76,483,8 90,580,984,7bil
crendl +22,6+5,5-2, 7-0,4 +1,9

30,057,637,6 32,1diskmaskin 42,2har
trendl +24,5+16,6 +34,5+26,4+23,0

54,569,8 71,371,4året 67,0senastesemesterresa
trendl +8.9+10,3+4,5+6,8+2,5

1 och 1991mellan 1975trend

jämlikhet efterekonomiskInställning tillTabell 3.c
generation. Procenttal.kön resp.

generationer:ár:16-29
35-54 55-7416-29kvm

till jämlikhet:Inställning
73,363,971,680,0jämlikhet 63,4mer
54,753,861,4sociala 57,3 65,8reformermer
30,142,249,7 43,8ei offentl sektor38,4minska
32,337,9 39,1ei 39,0sänkas 36,9börskatter
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generation.Bosättning efter könTabell 4.a resp.
Procenttal.

ungdomsgrupperz16-29 år:
20-24 25-29kv 16-19m

Bosättning:
5,089,4 29,7kvarbo hos föräldrarna 42,9 31,7

-2,0-0,4 +8,6 +6,3 +3,1trend

7,48,2 25,0 1,1kvarbo 11,8utan eget rum
-8,2 -2,2 -1,5-5,9 -2,8trend

9,4 6,2kontrakt 6,1 6,3 2,5utflyttad utan
+0,6 +0,5+0,4 +0,3trend +0,5

på i regel ställ-bostadsmarknaden harUngdomar sämreär ennyasom
boendekarriär harbostadsmarknaden de äldre,ning än vars

också ekonomiskahartidigare, ochgrundlagts större resurser.som
medelåldern, medan ungdomarsSmåhusvågen tillgick i huvudsak an-

ökandeuutsträckning iiungdomar boroförändrad. Utflyttadedel är
ifrågaofta nybyggnation. Aveninsatsbostadsrätter kräver omsom en

efter. Under deungdomarutrymmesstandarden släparutvecklingen av
fått förbättringar,befolkningen avsevärdaheladecennierna harsenaste

utsträckning tabell 4.b.i mindreungdomar däremot

efter könBostadsförhállandenTabell 4.b resp genera-
Generationsjämförelserna gäller här 25-tion. Procenttal.

hemifrån tillpraktiskt flyttat29-aringar alladär taget
bostad.egen

generationer:
25-29 35-54 55-64

Bostadsstandard:
i 39,2 69,9 58,1småhusbor

+7,2+0,0 +1l,8trend
i 10,0 15,5bostadsrätt 17,2bor

+2,3trend +7,6 +0,1
31 4,8enl 24,1 11,1trángbodd norm

-0,5 -3,9 -3,0trend

1 varjetillfinnasinnebär ska3 detatt sovrumnorm
vardags-till och dessutomföräldrar,barn, delat sovrum

och kök.rum
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Familjebildning6

familjebildningfrån föräldrahemmetSåväl utflyttning som
Kvarbo-70-talet.skerbarnafödandesamboende änsenare nuresp

hartonåringar kvinnor. Vidareoch blandblandökatendet har mest
20-årsåldem ökat, ochefterensamstående ensamboendeochandelen

åldernkraftigt. Ihar minskatbarnungdomarandelen samboende utan
medsamboendeingår fullständiga familjeriandelen20-24 har som

1975.halverats sedanbarn änmer

familjebildningSenare

etablering,effektförändringar kanDessa re-mensenareen avses som
kvinnor.förstark effektsärskiltsultaten tyder dessutom ungaen

ochyrkeslivsamspelet mellankringvärdeförändringartyderDet
bättrefamiljeplanering medveten,merakringfamiljebildning, resp

och daghemförväivsfrekvensabortlagstiftning. Okadpreventivteknik,
både ochparbildningplaneringmedvetenleda tillbör aven mer

arbetsmarknaden,etableringutbildning ochförstbarnafödande: se-
förbereddsedanfamiljebildning. kommer ärBarnen närdan merman

ökandedeni takt medblir alltvilketvälkomna,och barnen är senare
tydligast hosförändringarungdomsutbildningen. Dessa ungasyns

kvinnor.

generation.Familjebildning efter könTabell 5.a resp.
Procenttal.

ungdomsgrupper:16-29 ár:
25-2916-19 20-24kvm

Familjebildning:
26,64,7 29,119,0ensamboende 23,5

+5,0 +l2,5-2,4+6,0 +4,0trend
2,01,9 3,2kompisboende 2,6 2,2

+0,7+0,3+0,5 -0,7trend -0,1
27,826,221,8 3,3samboende barn 18,9utan

+3,9 +11,4+4,0 -2,3+5,4trend
35,110,321,7 0,7samboende med barn 11,9

-22,4-16,0 -0,6 -11,5-11,7trend
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samlevnadSex och

sarnlevnadsfrågor,kring ochattityddataUngdomsenkäten även sexger
be-föräldraskap. Skilsmässainställning tillrörande ungdomars ärsamt

kvinnor tolerantaotrohet. Unga äntydligt äränaccepterat mermera
homosexualitet, min-skilsmässor, liksom betrdet gällermän när men

samlevnadsfrågor tycksifråga prostitution. Sex- ochdre toleranta om
åldrarna till 54mellanAttitydskillnademapartiskiljande.inte uppvara

hållning,små. föräldrars tolerantadelar sinarelativt Ungdomarär mer
år avseendeni fleragenerationen 55den äldsta äröver av-mermen

minderåriga,medskilsmässa,ståndstagande till bldeän sexyngre a
prostitution.homosexualitet och

efterInställning till föräldraskapoch5.bTabell sex
enligtBedömningar 10-generation. Procenttal.kön resp

aldrigalltid rättfärdigas, lkangradig l0kanskala där
rättfärdigas.

generationer:år:16-29
55-7416-29 35-54kvm

gradigföljande skala10Tolererar
6,26,6 6,66,3 6,9skilsmässa
3,23,02,82,8 2,7otrohet
4,65,5homosexualitet 4,8 6,7 5,7
3,13,6prostitution 3,2 3,53,8

Inställning till föräldraskap:
81,9livet 82,1meningen 80,3 78,376,4barn är m
87,773,3 77,2ggh far 79,3 67,3behöverbarn mor
35,956,9 46,455,0 58,8delat ansvar
21,4osjälviska 26,542,740,0 45,5barn ska vara

Föräldraskap

tillochinstitution,äktenskapetpositiva tillkvinnorUnga är sommera
Aldreifråga för barnenjämställdhet män.än genera-ungaom ansvar

ansvarsfördelningen: dekonservativ ärtioner har mersynen mera
delabåda heltid ochska arbetapappaledighet och tillnegativa till att

skaffa barnpositiva tillkvinnor änUnga är attansvaret. ungamer
högutbildadeifråga gällerfler barn. Detsammasärskilt 2änmän, om

skaffa barntycker att ärtroende ungdomar. Nära 80och procent aven
någonintedelvisharmed livet. De allrameningarna ännuyngsta
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ifråga 20-årsåldem sigskiljeruppfattning antal bam, iklar om men
från prioriteringar.inte ungdomar föräldragenerationens

Uppfostringsideal

frarngångsorien-går i riktninguppfostringsidealUnga mäns motmer
välupp-foglighet barn skatering flit, uppfinningsrikedom och vara

oftare moraliskalydiga, medan kvinnor betonarfostrade och unga
hos äl-osjälviskhet. Osjälviskhet viktigarevärden tolerans, änanses

generationer.dre

och föräld-attityderna kring barnafödandeallmänna intrycketDet av
några finns integenerationsskillnader. Detraskap pekar inte störremot

Intrycketnågra mellan olika ungdomsgrupper.heller skillnaderstora
ibakgrundvissa skillnader, främst medhomogenitet utesluter inteav

partifärg och religion.

nätverk:7 Etablering socialaav
kriminalitet, internationalismumgänge,

påtonvikt rela-nätverk, medredovisas ungdomars socialakapitel 19I
kvali-kontaktfrekvens delsdels kvantitativttionerna till föräldrarna,

via andrastödmotsättningar, intressen,tativt samtgemensamma
lärare, kurator mm.syskon, arbetskamrater,vänner,

Föräldrakontakter

för-med sinaungefär lika omfattande kontakterPojkar och flickor har
tidigare,Flickor flyttar visserligenefter utflyttningen.äldrar ut men

kvinnori livetkontakter. Senaredetta kompenseras övertartätareav
min-farniljekontaktema, medanhuvuddelen männens engagemangav

utflyttadekontakter med sinaomfattandeskar Mödrar harmera. mera
uppväxtfarniljer.fäder. markant vid splittradebarn Detta ärän

Generationskonflikter

vuxenblivandet. Ung-Generationskonflikter naturlig delär aven
något dominerandeinte dedomsenkäten tyder utgöratt mer

de för detungdomarnaproblem. Endast 7 mestaattprocent anserav
frågor Endast 17har uppfattning i politiska föräldrarna.än pro-annan
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eller far under deupplevt riktiga motsättningar medhadecent mor
åsiktsskill-åren. inte hellerAndra resultat tyder2-3 storasenaste

föräldragenerationen. 42 hademellan ungdomar ochnader procent en
någonmed föräldrarna.hobbygemensam av

någon kan med vadhar riktigt84 nära vän prataprocent omsom man
föräldrarna och kompisarna likade spelarhelst. För storsom yngre

ochnågon sig till, spelar syskonkan vändaroll, senaresom man
i flesta avseenden bättreallt roll. kvinnor har desambo Ungastörre

sociala kontakter än män.unga

generation.Sociala kontakter efter könTabell 6.a resp.
Procenttal.

generationer:16-29 ár:
25-29kv 16-19 20-24m

ggrår 4,0 4,8 1,0träffar högst 2mor
ggrär 12,0 6,1 10,3 16,0träffar far högst 2 10,5

konflikter 18,8 12,8haft med 15,8 16,8 17,6mor
konflikter 19,0 21,5 14,7haft med far 17,1 19,7

riktigt 79,388,9 85,8 87,9har 79,8nära vänen

våldOffer för och egendomsbrott

vålds- indikatoregendomsbrottslighetExponering för och är so-en
våld högsthar drabbatsciala konflikter. Andelen under ärett avsom

ålder.tonåren drabbademinskar medi och Unga män är mest
fler inciden-aggression kvinnormellan män. Unga rapporterarunga

ensamstående detmödrar, och ofta gäller70-talet, särskiltänter nu
ökande konflikter underbostadsmiljö. data tyderDessa

kvinnomisshandel.tilltagande volymparbildningsperioden och aven

Internationella relationer

omfattar inställning tillInställningen till internationella relationer neu-
krig.förtralitet, försvar, u-hjälp, flyktinginvandring, EG samt oro

färre känner förungdomar äldre vill bli medlem i EG,Färre än oro
kärnkraften. Ungdo-krig, fler stöder u-hjälpen och vill avvecklamen

ifrågafrån flyktingin-sig inställningen tillskiljer intemar vuxna om
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oftaFamiljebildning innebärnegativ.övervägandevandring, attärsom
ensamståendemedanavseenden,restriktiv i dessaär ung-meraman
omsorgsorienteradkvinnor visarUngadomar generösa.är en mermer

flyktinginvandring, detill u-hjälp och ärpositiv inställningoch mer
EG-försvarsanslag ochtillneutralitet, och negativatillpositiva

anslutning.

mellanskillnaderfinnsfråga internationella attityderiJust storaom
troendeliksom mellanungdomar,och borgerligavänsterorienterade

för-minskatför neutraliteten,stödinnebäricke troende. Vänsteroch
EG-anslutning.flyktinginvandring, ochochökad u-hjälp motsvar,

invandrareinvandring ochInställning till

in-enskildaflyktinganläggningar ochriktadeAntalet motattentat mot
fyraunder dehar ökatoch egendomvandrares liv avsevärt senaste

varitoftastgripas har detkunnatåren. gärningsmännen harde fallI
främlingsfient-rasism ochMånga befararmänniskorpojkar. attunga

befolkningsgrupperi samhället ochlighet sprider sig att stora sympa-
riksrepresentativfrånResultatenrasistiskatiserar med de attentaten. en

för invan-vid Centrumgenomförtsattitydundersökning 1993 som
så fallet.intevisar dockuniversitetvid Stockholms ärdrarforskning att

blivituppfattningar har inteinvandrarfientligaochRasistiska ut-mer
medelålderssig hos ungdomar,allmänheten,denbredda hos stora vare

tillkritiskbetydligtblivitallmänhetenäldre. hareller Däremot mer
tidigarefram ikommitjämfört med vadinvandringspolitiken som

undersökningar.

relationerinternationellaInställning tillTabell 6.b
generation. Procenttal.efter kön respm.m.

generationer:år:16-29
55-7416-29 35-54kvm

94,9 86,0varit 92,2 92,6utomlands 93,0har
64,0 70,9krig 52,047,0 57,2förkänner oro
87,6 89,2neutraliteten 90,3 86,883,5behåll
52,0 34,446,8 43,7minska 40,7försvaret

4,3 8,315,0 11,0u-hjälpen 7,2öka
72,8flyktingar 71,1 71,574,3 67,8färreta emot
16,822,2 24,2invandr 19,8fri från 24.5Europa

28,3 30,7i 23,3vi bli 27,4 18,9medlembör EG
46,8 41,5inte 64,7 52,9kärnkraften 41,8behåll
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Invandrarungdomars situation

invandringsålder fårmedför sin utbild-Tidig invandrarungdomaratt
påning i Sverige, lär sig svenska tidigt och har lättare etablera sigatt

både språkproblemarbetsmarknaden. kommerDe mötersom senare
tidi-och har ofta inadekvat utbildning. Arbetskraftsinvandrarna som

betydligtdirektrekryterades till tillverkningsindustrin hade detgare
stagnerandelättare dagens politiska flyktingar, anlände tillän som en

arbetsmarknad.

ål-någon cirka 15Ungdomar med utländsk bakgrund utgör procent av
år tvåhälften utländska för-dersgruppema 16-29 i Sverige, harvarav

föreantingen födda i Sverige eller har invandratäldrar. De ärsom
skolåldem arbetskraftsinvandrareoftast barn till 60- och 70-talensär

frånavvikereller tidiga politiska flyktingar. utländska ungdomarnaDe
några viktiga tabell 6.c:svenska ungdomar punkter

oftareInvandramngdomar har ekonomi, harsämre restmen
utomlands.

ungdomsålderhar kommit till Sverige i högreInvandrare som
låg mindre ofta fackligthar oftare utbildning, saknar arbete, är

hemifrånflyttar tidigare. invandrare harengagerade och Dessa
också oftare barn.

har invan-skillnaderna finns mellan utländska ungdomarStörsta som
efter finns skillnader idrat fyllda och svenska ungdomar. Här7 stort

område. undantag högrevarje Kvinnorna i denna är ettsett grupp
med eftergymnasial utbildning.andel

8 Etablering i medborgarrollen

till politiken till de politiskaUnga väljare har lösare bindning ochen
de uppvisatpartierna äldre. Under hela perioden 1968 till 1991 harän

parti-lägre politiskt intresse, lägre valdeltagande och lägre gradett av
identifikation, oftare bytt parti mellan valen. Vid de valenoch senaste

trettioårsåldem.kvarstår dessa ända i Under 80-talettendenser upp
minskade ungdomars stöd för och moderaterna blev störstavänstern,

socialde-ungdomspartiet. Under 90-talet har pendeln igen ochsvängt
återmokraterna har blivit ungdomspartiet.största
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ochinvandrarungdomarsJämförelse mellanTabell 6.c
20-29-åringar.etablering enbartsvenska ungdomars

sig-skillnad. betyderingen Sli betyderStreck kolumnen
högrei invandrargruppen och shnifikant andellägre an-

ålder.kön ochungdomarjämfört svenskameddel, av samma

HalvsvenskaungdomarUtländskaIndikator
invandrat ungdomarsom ...

KvKv MKv MM

shshstuderandeAndel ----
shshgrundutbildning shHögst ---

gymnasium sl sh3-arigtLägst ----
sl sljobbHar - -- -
sh shshArbetslös - --

shhemifrån shFlyttat ----
shsh shkontantmarginal sh shshSaknar
shshekonomisk kris sh shshUpplevt -

shGjort semesterresa -- ---
shshGjort shutlandsresa ---

shSammanboende ---- -
shsh shshbarnHar - -

organiserad sl slFackligt --- -
organiseradPolitiskt -- -- --

I förälderutländskendast en

vänsterorienteringkvinnorsUnga

kvin-ochmellanårs ålder tydliga skillnaderfinnsUnder 30 männens
politiskaMedan depolitiska männens enga-ungaengagemang.nornas

för-kvinnornasdeytterligare, harförsvagatssnarast ungagemang
också i ideo-finnsoch kvinnormellanstärkts. Skillnaderna mänunga

blandkraftigtminskat män,klassröstningen harlogisk position: unga
blåste blandstarkastunder 1980-taletideologiska högervindenoch den

förstärktsklassröstning har däremotKvinnornasde männen. un-unga
blandpåtagligt stödhar idag1980-talet. Vänstern störreder ett unga

ifrå-aktivajämfört med Däremot mänkvinnor ärmän. merungaunga
paitimöten,politiska partier ochmedlemskap i attomga om

diskussioner.i politiskadeltaattresp.
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Valstatistiken och partisympatiundersökningama visar generelltmer
långsiktigtpartisympatier har utvecklats kvin-annorlundamäns änatt

väljarstöd för socialdemokraterna minska-Det männensnors. var som
de under 80-talet, medan det för Centerpartiet,ökade moderaterna.
folkpartiet och kristdemokraterna kvinnoöverskotthade iett svagt se-

valet, och moderata samlingspartiet demokratiochnaste ett stortny
ocksåmansöverskott i sitt väljarstöd. Dessa resultat välstämmer över-

med övriga resultat i ungdomsenkäten visar utprägladens som en mer
vänsterorientering för kvinnor, liksom stöd för välfardssys-störreett

och jämlikhet.temen

Inställning till institutionerna

Vad ungdomar styrelsen Sverige Ungdomsenkäten visaranser om av
ungdomars förtroende för olika samhällsinstitutioner, för den repre-
sentativa demokratin och för utomparlamentariska Liksom irörelser.

hållningandra avseenden har kvinnor dels samhällskritisk änen mer
åldrar.dels altruistisk inställning, och det gäller alla Ungamän, en mer

kvinnor kritiska till den centrala och till kon-är statsapparatenmer
trollapparaten, positiva till välfardssystemen och fackföre-men mer

ocksåningarna. kvinnorUnga positiva till olika alternativrö-är mer
relser. istället oftare positiva till storföretagen, statligaUnga män är
institutioner, EG partiväsendet.och

någraGenerationsjämförelsema påtyder inte heller här skillna-större
der. Ungdomar föräldragenerationen tämligen likartade be-och gör

årdömningar, de äldsta 55 allmänt negativa till alter-över ärmen mer
nativrörelser positiva till finns givetvisoch och partiväsende. Härstat

åsiktsskillnader mellan borgerligt orienteradeochvänster-stora ung-
domar, där samhällskritisk, fackföreningsvänlig ochvänstern är mer

frånpositiv till alternativrörelser. Bortsett dessa skillnader dockär
skillnaderna mellan olika ungdomsgrupper och mellan generatio-även

relativt begränsade.nerna
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förtroende förPolitisktTabell 7 resp.engagemang
generation.institutioner, efter kön resp

Procenttal.

generationer:16-29 ár:
55-7435-5416-29kvm

61,0politik 42,9 62,734,8intresserad 50,5av
28,740.8 40,9politiska disk. 38,3i 43,1deltar
17,512,6parti 4,6 6,2i 7,7polmedlem

9,87,35,6partimöte 6,6 4,6i åretdeltog sen
valdeltagande

55,375,461,865,3 58,0överklagakompetent att
institutioner:Förtroende för

35,127,522,9 25,4riksdag 27,8Sveriges
35,125,4 27,5statsförvaltningen 22,927,8
23,024,216,9 20,824,4EG

63,3 61,667,368.5polisen 66,1
33,831,132,4 28,5fackföreningarna 24,9
24,326,923,7 30,436,8storföretagen
45,835,729,326,7 32,0svenska kyrkan

ungdomskulturochFritidsvanor9

nöjesliv,och idrott,friluftslivaktiviteter inomredovisas 24kapitel 28I
mellanskillnaderrelativtvisarkultur. Resultatenhobbies och stora ge-

nöjesaktiviteterochockså Idrott ärlikheter.nerationerna, storamen
strövande imotionspromenader,ochvanligare bland samtnatur,unga,

museibesök,Biblioteks- ochäldre.trädgårdsarbete vanligare blandär
vissagenerationer. Ii olikalika vanligaläsningstudiecirklar, och är

vilket böraktivitetsnivå ungdomars,äldresavseenden ökar de änmer
utbildning parallelltsigpå ökande omfattningi ägnarbero att unga

Samtidigt harinkomstutveckling.hararbete, och dessutommed sämre
ifrågaSärskiltde äldsta.positivt förutvecklatsoch inkomsterhälsa om

ocharbetarbamskillnader mellanrelativtkulturaktiviteter storasyns
tjänstemannabam.

derasidrott, ochundantag:aktivakvinnorUnga än mänär ungamer
fått ak-förändrasbarnäldres. Närliknar deaktivitetsmönster manmer

fallernöjesaktivitetemaMycketrelativt kraftigt.tivitetsmönstret av
kulturaktiviteter.gällerbort, och det även
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Ungdomskulturer

Musiken viktig del dagens ungdomskulturer.utgör Ungdomarsen av
musikintresse och lyssnande, påspeciellt olika populärmusikaliska

ocksåhar ökat under de decennierna. Flera undersök-senastegenrer,
ningar visar musiksmaken och intresset för olika musikaliskaatt genrer
varierar framför allt mellan ungdomar med olika utbildningsinriktning
och mellan könen.

Förekomsten olika ungdomskulturella stilar, hiphoppare,tav som ex
hårdrockareolika varianter speedare, trashare, deathmeta-syntare, av

lare, svartrockare, etc förefaller ha tilltagit under 1980- ochproggare,
90-talen. flestaDe dessa stilar har, deras vittnar tyd-av som namn om,
liga kopplingar till olika populärmusikaliska Hiphopparna ochgenrer.
hårdrockama de delkulturerna inom dagensutgör största ungdomsge-
neration.

Livsåskådning10

Religion och moral

frånResultaten internationell värderingsundersökning visarstor atten
för befolkningen i sin helhet kan tala nordisk, särskiltman om en

dansk-svensk mentalitet, tillåtandeutmärks sekularisering ochsom av
privatmoral, tendens till strikt samhällsmoral och betoningen av ega-
litära relationer. Utvecklingen under 80-talet tyder tillba-en svag
kagång för religiös och kyrkligt tendenser tilltro engagemang, svaga

accepterande vid vissa sexualmoraliska,synsätt bioetiska ochmer sam-
frågor.hällsmoraliska Dessa förändringar tycks ståndha kommit till

generationsutbyten där någotsina tillåtandegenom yngre genom mer
individualistiskaoch successivt har äldresynsätt hadeersatt som mer

strikta och kollektivistiska synsätt.

frånResultaten ungdomsenkäten visar motsvarande skillnader mellan
dagens och äldre generationer det gäller religion och moral.näryngre
Däremot visar ungdomsenkäten ungdomar i andra avseenden,att näm-

frågor,ligen i politiska någotintar kollektivistisk position deänen mer
äldre. Dagens ungdomar positiva till jämlikhet,är socialism, flermer
sociala reformer och löneutjämning, och de starkare stöd till offent-ger
liga sektorn. Det dock viktigt betona skillnadernaär mellanatt att ge-
nerationerna begränsade.är

2 14-0756
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Önskad samhällstyp

till tioställningstagandenövergripandeingickungdomsenkätenI även
värderingar för mark-Individualistiskasamhällstyper.önskvärda

vanligare hos deintefrihetnadsekonomi, individuell utanär yngre
kollektivis-iställetredovisargenerationer. Dehos äldre mer avyngre

Ungdomarde äldre.jämlikhet ärsocialism,värderingar för äntiska
och dereformersocialafortsattalöneutj ämning,positiva tillvidare mer
kapiteloffentliga sektorn sedenminskningartillnegativaär avmer

denmed hypoteseninteresultat tysta12. Dessa överensstämmer om
successivt underårskullar ungdomarenligt vilkenrevolutionen, avnya

vil-värderingar,individualistiskasigtillägnauppväxttiden skulle mer
befolkningen.iopinionslägetskulle förändrasuccessivtket

lågutbildade, arbetslösa,arbetare,föräldrar,ochkvinnorUnga unga
positivarelativtungdomartroendeoch är,vänsterungdomar sett, mer

marknadsekonomi ochtillnegativasocialism, ochjämlikhet ochtill
listanhögstJämställdhet kommer överindividuell frihet. upp

allaoch ibåde kvinnor ochförsamhällstyper, mänönskvärda genera-
positiva.givetvisKvinnortioner. är mer

Äldre samhälletekologiskatill det änpositivagenerationer är mer
högskoleutbildadetroende,för kvinnor,gällerungdomarna. Detsamma

ungdomartekniksamhället attraherarhellervänsterungdomar. Inteoch
högutbildadeochborgerliga ärdetde äldre. Här män,ärän sommer

positiva.mest

också listan,högtlag och ordning kommersamhälle med mestEtt
Svenskagenerationen.äldstai denungdomarborgerligabland resp

föräldragenera-både ochungdoms-ilika angelägnatraditioner känns
för auktorite-år. Respekt55äldstai den övertionen, ännu mermen

olika samhällstyper.bottennoteringen i listanhar överter

deungdomarnafråga 62sammanfattandeI attprocent varavangaven
generationer.äldrefler ivilketnuvarande samhälle,med ännöjda är

kritiska80-talet. Mersedan äremellertid minskathadeandelenDen
arbetslösa. Tro-lågutbildade ocharbetare,vänsterungdomar,kvinnor,

nöjda.högutbildadeochende var mer



Sammanfattning XX V

Tabell Inställning till9.a olika samhällstyper börman
Särredovisningpá. eftersatsa kön resp. ge

neration. Bedömning enligt 10-gradig skatt
ningsskala 1mycket bra förslag.

pá samhällesatsa 16-29 ar: generationer:
med kv 16-29 35-54 55-74mer m....

marknadsekonomi 4,6 5,0 4,8 4,9 4,8
socialism 6,6 6,1 6,3 6,7 6,7

jämlikhet 5,0 4,3 4,6 5,0 4,6
rättvisa 4,3 4,2 4,3 4,3 4,8
jämställdhet 4,0 3,1 3,6 3,5 3,4

teknikavancerad 4,6 5,9 5,3 4,8 4,8
miljövänligt samhälle 4,8 4,4 4,6 4,3 3,2

traditionersvenska 4,5 4,6 4,5 4,8 4,1
respekt auktoriteterför 8,1 7,9 8,0 8,9 7,9

ordninglag och 4,1 4,3 4,2 4,2 3,6

nöjdaProcent ärsom
med nuvarande samhälle 64,6 58,8 61,7 68,8 71,7

Ungdomsenkäten visar vidare ungdomar har utprägladatt en mer
framgångs- och kønkurrensørientering de äldre. Fler ungdomarän

ansträngning viktigast framgång.för Aldre betonar deärattanser mer
personliga kvaliñkationerna. ocksåUngdomar lägger oftare orsakerna
till pånöd orättvisor, medan de äldre betonar Unga harmänotur. en

kompetitiv inställning kvinnor. Bland ungdomar finnsänmer unga
de vanliga partipolitiska åsikterna,även där nöd be-vänstern attanser

orättvisor medan borgerliga hänvisar till modernisering och lat-ror
het.
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ochkönFramgángsorientering efter genera-9.bTabell
Procenttal.tion.

generationer:år:16-29
55-7435-5416-29kvm

livet:iframgångviktigast för
19,211,628,825,532,0ansträngning
15,914,612,111,213,0familj, klass
12,111,915,616,315,0utbildningbra

land:i varttill nödorsaker
19,814,716,112,019,9lathet
31,435,744,852,137,9orättvisa
17,429,523,521,6utvecklingen 25,4modernaden
20,115,811,310,711,9otur

framtidssynLivskvalitet och11

Livsglädje

aktivi-påindikatorerfrån 12utgångspunktmeddefinierasLivsglädje
deundernämligenlyckokänsla,ochtetsnivå, relationer se-manom

varitsig,missräknatnågot,engagerad, uträttatsigkäntveckornanaste
kritik,ellerfick berömaktivitetsnivå,uttråkadrastlös eller manom
under-livetkänthaderelationer, attellersvikenblev varrespensam

lyckokänsla.olyckligsigkäntellerbart,

kanungdomsgrupperolikamellanskillnadertydligafinns re-somDet
ifinnsvärdenalägstaetableringsfasen. Deunderproblemtilllateras

hemifrånflyttardå flestadebrytningsperiod20-24-årsåldem, dvs den
ålder blirstigandeMedetableringsproblemen störst.då äroch som

ensamståendeinvandrare,Arbetslösa,bättre.alltsedansiffrorna
reaktioner.negativaoftarevisarungdomarsamboendemedjämfört

Framtidstro

deoch hurförsigdeVadframtiden trorungdomarHur oroarser
ilevnadsstandardenocharbetslöshetenmedkommerdet attatt

60arbetslösabliföralltframförsigUngdomar attframtiden oroar
boendekostnader 41sinaprocent,ekonomi 66sinför pro-procent,

45inbrottskadegörelseförprocent,52krigsriskenför pro-cent,
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för smittascent, AIDS 39 och för miljöförstöringenprocent iatt av
närmiljön 59 procent. Unga kvinnor känner i flestadestörre oro av-
seenden. Generationsskillnadema inte särskilt anmärkningsvärda.är
Ungdomar äldre föroroade arbetslöshet, sin ekonomi förär än ochmer
AIDS; äldre oftare för sin hälsa, inbrott krig.och Unga arbetare, ar-

lågutbildade,betslösa, invandrare, liksom vänsteranhängareunga anger
oftare för sin ekonomi, arbetslöshet, boendekostnadema. Jämförtoro
med äldre har ungdomar optimistisk framtidssyn gällerdetnären mer
arbetslösheten och levnadsstandarden.

LivsglädjeTabell 10 efter generation.kön resp
Procenttal.

generationer:16-29 ár:
kv 16-29 35-54 55-74m

Aktivitet:
engagerad för något 68,4 64,9 66,7 69,8 53,3
nöjd någotuträttat 84,1 83,1att 83,6 85,0 85,8
missräknad för något 58,7 60,6 59,6 54,5 51,5
rastlös 33,2 35,9 34,5 18,5 15,8
Relationer:
fick beröm 61,1 66,3 56,963,6 43,9
sviken någon 15,9 22,7 19,1 18,5 19,1av

migkänt 16,6 20,2 18,4 12,1 11,7ensam
Lyckokänsla:

livettyckt underbart 64,9är 71,3 68.0 66,1 66,8
deprimerad, olyckligmkt 17,7 31,5 19,824,4 18,3
Framtidstro:

minskararbetslöshet 48,0 47,5 47,7 47,5 36,8
levnadsstandard ökar 27,5 17,5 22,6 14,5 10,0
leva i Sverige blir
bättre ár10-15 41,4 36,6 15,639,1 25,8om

12 Värderingsskillnader mellan kvinnor och mänunga

Sammantaget ULF och ungdomsenkäten utförlig statistik delsger om
faktiska levnadsförhållanden, dels korresponderande värderingar i
olika ungdomsgrupper, ifråga skillnader mellan ungdo-ävensamt om

och äldre generationer. tabellmaterialetI i denna särredo-rapportmar
visas åldersgrupperungdomar i år,16-19, ef-20-24, 25-29 vidaretre
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utbildning,efterutflyttade,kvarboendefamiljesituation,kön,ter resp
socialeftersocioekonomiskarbetsmarknaden ochställning grupp,

densocioekonomiskauppväxtfamiljensbakgrund status, varom
ochorienteringpolitiskefterregioninvandrarbakgrund,splittrad, samt

levnadsför-många detaljerTabellmaterialetkristen tro. omnyager
viavslutarföljandedetdessa Ihållanden värderingar ioch grupper.

könsskillnadernasammanfattningen med att genera-respsummera
tionsskillnaderna.

situationsocialaochkvinnorstidsperspektiv har mänsi längreSett ett
också Denkonvergerat.avseendeni vissaochförändrats avsevärt,

kvinnor,blandsysselsättningsökningensnabbadencentrala faktorn är
genomgri-haftharkonsekvenserochi västvärlden,unikär varssom

farnilje-hushållens förinkomster,vår ekonomi, föreffekter förpande
ochbemärkelse,vidivärderingarnaochför könsrollernabildningen,

antaletår ökade20-talutveckling. Underoffentliga sektornsför den ett
1970-1990.från till 8158kvinnor med 40sysselsatta procentprocent

del iochoffentliga sektorn,iökningen komhela storPraktiskt taget en
deltidsarbete.form av

folkhushållet högreförbetydelsefullainte baratrenderDessa var
ocksåinnebarköpkraft, dehushållen högreförBNP och expan-en

Of-kvinnor.för allt flerekonomisjälvständigjämställdhetension av
kvin-oftautökade tjänsterdelsinnebarutbyggnadsektornsfentliga
med,Parallellttransfereringssystemen.utbyggnaddelsnoyrken, aven

fördjupadeskvinnosysselsättningenden ökadehjälpmedoch även av
utbyggnadenochbyggdesochfolkhemsidén: tryggheten ut,omsorgen

kvinnor.deltillbars stor avupp

expansionoffentligkvinnosysselsättning ochökadkanMan säga att
frånochförsörjningsansvarutflyttningsamverkade till omsorgaven

från hus-delkvinnornasförhushållen sektorn, och äventill offentliga
kvinnor-styrddelsUtvecklingenarbetsmarknaden.hållen till avvar

förän-ambitioner. Menideologiskt-politiskavärderingar, dels avnas
ifrågainte baraförändringarockså till stegvisalettbör hadringarna om

familjebildning,ochyrkesrollerkringvärderingargrundläggandemer
fördelningspolitiken.roll ochockså offentliga sektornskringutan

deochkvinnor,hosi första handåsiktsförändringarDessa ungasyns
ungdomsgenerationeninomkönsskillnadersystematiskaförklarar de

hittat.vi harsom
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I ULF framträder konsekvenserna den förlängda ungdomsutbildnin-av
senare utträde arbetsmarknaden, inkomster, ut-gen senare senare

frånflyttning föräldrahemmet bådehososv och kvinnor,mänunga
effekterna betydligt kraftigare bland kvinnor.är Vi har vi-men unga

dare konstaterat kvinnor bådesenarelägger parbildning ochatt unga
barnafödande jämfört med 70-talet, och den effektenäven är störreatt

hos Detta tyderän kvinnormän. oftare sätteratt eta-unga numera
bleringen i arbetslivet före familjebildning: först fast jobb, sedanett
barn. Befolkningsstatistiken såledesvisar förstföderskoma blivit alltatt
äldre, barnafödandet egentligen inte har minskat i längreatt ettmen
perspektiv, bara förskjutits i tiden. Bidragande faktorer kanutan vara
utbyggnaden barnomsorgen, bättre preventivteknik, abortlag-av
stiftning och ökningen andelen avbrutna parrelationer. Vi tror attav

planerar familjebildningen bättre: senarelägger barnafödan-man man
det tills relationen känns och andra villkor uppfyllda fastnär ärtrygg,
jobb, tryggad ekonomi barnet välkommet. tendenserär Dessa bör
således leda till effekter bland kvinnor vilketstörre än män,unga unga
har visats i kapitel 16.

Ungdornsenkäten ocksåvisar systematiska attitydskillnader mellan
och kvinnor. Unga kvinnor karakteriserasmän starkareunga mer av en

orientering altruism, starkare betoning ekonomisk trygghet,mot en av
reproduktionens problem, mänskliga kontakter omsorgsfrå-ochav av

stöd för välfärdsinstitutionema,större omfattande påkravgor, mer
jämlikhet, stöd för politikens vänstersida, kritisk inställning tillmer
nuvarande samhälle, och markerad framtidspessimism. Mönstretmer

återkommerkonsistent och iär de flesta kapitel, ocksåoch det delvisär
fråga könsskillnader. Ett visarstora rapportenom svep genom
följande:

Unga kvinnor påpositivt sina föräldrar, de trivdes bät-ser mer
i skolan hadeoch mindre konflikter kapitel 3tre

kvinnorUnga mindre benägna invandrareär att acceptera att
och sjukliga ställs sidan vid arbetslöshet, och de är ange-mer
lägna dela jobben vid hög arbetslöshet kapitel 7attom

Intressant arbete och bra arbetskamrater tycker fler unga
kvinnor det viktigaste kravet braär arbete. Unga mänett
betonar oftare bra lön, anställningstrygghet och karriärmöjlig-
heter. Unga kvinnor har mindre ofta skinstrumentell inställ-en
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underordna sigmindre benägnaoch detill sitt arbete,ning är att
kapitel 8.instruktioner

socialafler kräverlöneskillnader,kvinnorFärre accepterarunga
minskningarsigjämlikhet, fleroch ökadreformer motsätter av

kräverflerochskattesänkningar,ochsektornoffentliga
jäm-alltförmögenheter,ochinkomsterhögaskatteökningar

också oftare ökavillkvinnorjämnåriga Ungamedfört män.
sjukvård, ATP,äldreomsorg,ökadfinansieraförskatterna att

bostads-arbetslöshetsersättning,föräldrapenning,barnbidrag,
fråga samtliga utgiftsposter mänbidrag I mervar ungaomosv.

kapitel 12.restriktiva

ekonomisk brotts-förmindre tolerantavidarekvinnorUnga är
kapitel 13.oegentligheterochlighet

föräld-fördelatangelägnakvinnorUnga är ett ansvarommer
ochhemmafrurollennegativde har mer po-synen merrar,

bamtillsyn.offentligochtill barnäktenskapet,sitiv syn

ska lärasbarnoftaredeIfråga uppfostringsideal betonar attom
oftare betonarmedantolerans,och mänosjälviskhettill unga

uppfin-flitig ochsjälvständig,beslutsam,ochlydnad, att vara
kapitel 18.ningsrik

positi-kvinnorrelationerIfråga internationella är merungaom
flyktingin-ökad u-hjälp,försvar,minskatneutraliteten,tillva

kapitel 21.negativa till EUochvandring, mer

kvinnorsamhällsinstitutioner harolikatillinställningenBetr.
kvinnorhållning Unga ärsamhällskritisk män.än mermeren

kontrollapparaten,tillcentralakritiska till den statsapparaten,
ochfackföreningarnavälfärdssystemet,positiva tillmen mer
tilloftare positivaaltemativrörelser. Ungaolika män ärtill

partiväsendetochEUinstitutioner,statligastorföretagen,
kapitel 27.

frågar inställ-efterframkommervärderingarLiknande när man
kvinnorUngasarnhällstyper. ärolika idealaning till mer ne-

socialism,tillpositivamarknadsekonomi,gativa till mermen
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jämlikhet. Ungaochjämställdhet män ärekosamhället, mer po-
ochteknik, lagavanceradmedsamhällekvinnor tillsitiva än ett

kapitel 32.ordning

valundersökningarnalöpandemed dekorresponderarresultatDessa
ihögervåg framför alltvi80-talet fickUnderkapitel 25. ung-en

1993höstengenomfördesungdomsenkätendomsgenerationen. När
liknadepartisympatierväljarnasdeigen ochpendelnhade svängt unga

förgått riktningari olikadelvisharFörändringarnaåter de äldres.mer
sedanintresseradepolitisktblevkvinnor. Kvinnorochmän merunga

minskade,valdeltagandeintresserade,mindreblev mäns60-talet, män
underflyttades högerutpositionideologiskainte. Ungakvinnors mäns

påtagligt utsträckning.mindreikvinnors80-talet,

kvinnornasdels betr.undersökningsresultaten,bildensamladeDen av
värderingardels betr.situation,materiellaförvärvsfrekvens ochökade

från kollektivistisktutvecklingenaktuellaljuset denibör ennuavses
man-marknadsinriktattillkvinnlig välfärdsstatinriktad ett mer

bärvärderingarutsträckning dedelar i högresamhälle. Mänligt som
traditionelladeoftare delarkvinnormedanutvecklingen,den nyaupp

kvinnornasFörvälfärdsstaten.barvärderingarkollektivistiska uppsom
betydligtde ieftersomsysselsättningsfaktom,tillkommerdel även

sek-offentligadenberoendei ochanställdautsträckning ärstörre av
låg-under1993genomfördes höstenUngdomsenkäten extremtom. en

Vid-nedskärningar.offentligaomfattandemed varselkonjunktur, om
därför intevärderingarallmänpolitiska över-ärkönsskillnader igade

vi-partisympatiundersökningarnaochValundersökningarnaraskande.
undertroligen skärpts80-talet,sådan sedan börjantrend somavsar en

90-talet.

Generationsskillnader13

visarattitydundersökningungdomsdelegationensochSCBs och Barn-
bostadekonomi,arbete,utbildning,sinhur ungdomar uppväxt,ser

moralfrågor framti-ochsamhälle,politik ochfamiljebildning,och
möjligheterfinnsomfattar äldreundersökningenEftersomden. även

deldemystiñerarvärderingar. Detde äldresjämförelser medtill en
frodas bästeventuellaungdomarnasvanföreställningar särart, somom

värde-ungdomarsintrycketallmännareferenspunkter. Det är attutan
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ringar inte skiljer sig särskilt frånmycket någotföräldragenerationen,
från de äldsta. Det olikhetema likheternaär mellan generatio-utanmer

värderingar iögonfallande.ärnemas som

I flera förhållandetkapitel har mellan de generationernas värde-tre
ringar kommenterats i hur väl resultaten medtermer stämmer te-av en
ori den s.k. tysta revolutionen Inglehart 1978; 1990. Teorin ut-om
går från olika generationer kommer etablera generationsspecifikaatt att
värderingar och konsekvens påverkassynsätt de skildaattsom av av
uppväxtvillkor. En generation formas under knappa villkorsom
kommer betona materiell trygghet och säkerhet; generationatt en som

under välfärd och överflödväxer kommer betona andra värden,attupp
sådanaexempelvis har jagutvecklingmed och individuelltgöraattsom

självförverkligande. Eftersom varje generation tenderar att vara
fastlåst i sin uppväxthistoria skulle någotden inte ändra sigegen
väsentligt i sina grundläggande värderingar åldrassätt allteftersom den
och genomlöper olika faser i sin livscykel, i förhållandevarje fall inte i
till andra generationer. Teorin utesluter inte deattm.a.o. gene-vuxna

påverkasrationerna kan samhällsförändringar, denstora antarav men
påverkandenna påverkarinte förhållandet mellan generationernaatt

m.h.t. deras grundläggande Påvärderingar. samhällsnivån skulle därför
långsiktiga värderingsförändringar uppträda olikaattgenom gene-
rationer avlöser varandra, de äldre generationerna harattgenom som
präglats knappa uppväxtvillkor dör och generationerersättsav av nya

har präglats välfärd och överflöd.störresom av

Enligt teorin gå frånutvecklingen hög värdering materia-anses en av
listiska trygghetsvärden till hög värdering post-materialistiskaen av
frihetsvärden. Välfärdsutveckling och ökad utbildning medföraantas

den fårgenerationen uppsättning värderingar för-att änunga en annan
äldra- och pensionärsgenerationen fårde ökad med-samt att unga en
borgarkompetens förmågaoch påverka samhällsutvecklingen.större att
De skulle bl. innebärasynsätt högre värdering in-ungas a. en av
dividens självförverkligande sådantoch lägre värdering hängerav som

med materiell fysiskoch grundtrygghet. Utvecklingen antassamman
från hånhög värdering arbete, flit och sparsamhet till högen av en

värdering glädje och njutning för frånstunden, kollektivism till in-av
fråndividualism, undersåtlighet till frånaktivism, och abso-strängen

lutistisk moralsyn till fri och fråntolerant, inte minst kristensamten en
livssyn till sekulariserad och privatiserad livsåskådning. Värde-en
ringsförändringarna således gälla mycket brett spektrum.antas ett



Sammanfattning XXXIII

teorin denmedproblemeni själva verketDetta tystaär ett re-omav
post-materialistiskaframväxandedetkanvolutionen. Man säga att

materialismMedandefinierat. äralltför oklartvärderingsmönstret är
trygghet,fysiskekonomisk ochbetoningrelativt konsistent, avsom en

frånhelst,vadinkluderapost-materialism kunnatycks nästan som
1989, sid.Svallforsarbetsplatsentill ökat inflytandemiljöskydd

oklartvärderingsmönstretpost-materialistiska ärdetEftersom88.
teorin och allmän.definierat blir vag

alltsåskulle detrevolutionenden tystaEnligt teorin ytterst varaom
värderingsförändringarna.ligger bakomvälfárdsutvecklingen som

tryggheti materiellvuxitharoch barnbarnVälfärdens barn uppsom
ochför givenvälfärdenskulleungdomsgenerationenföräldra- taresp
väl-medanförutsättning,rättighet ochsjälvklardenbetrakta som en
denbetraktaskullegenerationenäldstaföräldrar denfärdens snarare

mål sig.itillgång måste dvs.vämas, ettsomsomgemensamensom
för-starkttillspetsad ochsådan teorinbeskrivning ärAven avom en

förståelsen teorin.underlättaenklad kan den av

kritiserasmedkanrefereratsperspektiv rättateoretiskaDet ovansom
1992a;utgångspunkter 1988;från Petterssonifrågasättas skildaoch

ochtrygghetsocialheller minskadinteTeorin utesluter1994. att ma-
värderingsförskjutningar. Ileda till andravälfärd skulle kunnateriell

for-värderingargenerationensdenkristider kommerakuta attyngsta
följ-föregående åldersklasser och börlivsvillkorunder änsämremas

frihetsvärdenapostmaterialistiskanivåer för deuppvisa lägreaktligen
Eftersomtrygghetsvärden.nivåer kollektivistiskaförhögreoch ung-

ungdomsarbetslöshetendå särskiltgenomfördes 1993domsenkäten var
påtagliga effekterhadedå ekonomiska krisendenosedvanligt ochstor

ungdomsgenerationerdagenslevnadsstandarden börallmännaden
nivåer kollekti-föruppvisa högreföräldragenerationenjämfört med

trygghetsvärden.materialistiskavistiska och

generationsskillnaderenhetligaInga

beträf-något enhetligtfinnsdet knappast mönsterTabell 11 visar att
Sammanfatt-generationerna.mellan devärderingsskillnaderfande tre

åtminstonemoralreligion ochförresultatenningsvis kan säga attman
Både ochblandperspektivet.teoretiska mänin detdelvis stämmer
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Generationsskillnader kvinnor vid olikaTabell 11 bland och män
värderingsdomäner. 1993 års ungdomsenkät.
a 10-gradig där höga tillåtandeskala värden syn.mer

index bygger pá flera delfrágor, texten.som se

Kvinnor Män
16-29 16-26 35-54 55-7535-54 55-75

Samhällsmoralab 2.47 2.293.03 2.06 1.86 3.30

personlig Gud 15.6 14.3pá % 15.9 17.5 30.8 14.3Tror

Sexualmoralab 3.88 3.833.73 3.55 3.30 3.75
otroheta 2.7 2.8 3.4 2.8 3.2 2.9
skilsmässaa 6.46.9 7.0 6.0 6.3 6.4

frágorabBio-etiska 5.27 4.835.80 5.40 4.90 5.57

till fördelningsfrágor:Inst
Önskar jämlikhet 84.9% 80.0 72.1 74.0 63.4 71.6mer
minska ej off sektorn % 49.7 53,2 24,8 38.4 32.6 36.4

löneskilln onödig 78.8% 82.9 81.1 80.0 70.6 57.7stora
56.3eff bör belönas bättre % 43.8 53.4 46.2 54.2 68.3

reformer behövs % 65.8 55.0 57.3 52.8 53.755.5mer

tillåtande detkvinnor visar de generationerna synsätt näryngre mer
samhällsmoral betalagäller inställning till bidragsfusk, skattefusk,

biljett, köpa stöldgods, m.m..ta muta

Ävennågot bio-också fråga deTabell visar färre med gudstrø. i11 om
frågornaetiska eutanasi, suicid, döda i självförsvar har ungdomar en

tillåtande inställning, sexual-i linje med teorin. När det gällermer
moralen minderåriga,index inställning till otrohet, medöver sex
homosex och prostitution finns generationsskillnadermotsvarande
enbart bland kvinnorna. Om däremot tittar inställningnärmareman
till otrohet visar sig ungdomar strikta äldre generationer.änmera
Förklaringen kan här AIDS, bör ändra sexualmoralen tillvara som
förmån sådanför stabila relationer. AIDS just viktig för-utgörmer en
ändring i villkoren enligt teorin bör leda till värderingsföränd-som
ringar. bidragande faktorEn kan dagens ungdomsgenerationattvara

föräldrahushållethar upplevt skilsmässor i i omfattning tidi-större än
generationer.gare

Ifråga inställningen fördelningspolitiktill kan tydliga skill-om man se
nader mellan ungdomar och äldre, där ungdomar, särskilt kvin-unga
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be-mindrereformer,sociala ärochjämlikhet samtoftare krävernor,
löneskillnader.ochnedskärningaroffentliga storanägna accepteraatt

teorinmedsåledes inte överensgenerationsskillnader stämmerDessa
intresse-uppväxtförhållanden, skullede vara meroavsettatt yngre,om

skulleäldreoch defrihetsvärdenindividualistiska attrade mervaraav
hardennatrygghetsvärden. I rapportkollektivistiskaintresserade av

byggerdå ungdomarperiod ettdendvsetableringsfasen,visats uppatt
efter-underförlängaskommitharsjälvständigt liv attvuxna,som

iinde kommeräldregenomsnittligt närUngdomarnakrigstiden. är
utflytt-generationer,tidigareekonomi änarbetslivet, de har sämre

familje-ochbosättningochskerfrån föräldrahemmetningen senare,
denåren, dvsformbaradeinnebärfördröjd. Dettablirbildning att

blir längrevärderingar,grundläggandesinadå formarindividenperiod
föräldra-fördetmed huråren jämförtuppåt iförskjutsdenoch varatt

medlågkonjunkturendjupapensionärsgenerationen. Den massar-och
inverkanhafthaframtid börochbland ungdomarbetslöshet otryggen

värderingar.ungdomars

tabellivisadesresultatdessakorresponderardetalj motEn somannan
fram-utprägladharungdomarkonstateradedär9 att meren

ungdomarFleräldre.dekonkurrensorienteringgångs- och än anser
framgång.förviktigastansträngning äratt

nå-visarinteresultatensåledes sägaSammanfattningsvis kan attman
skullegenerationsskillnaderbeträffandeenhetligt mönster somgot

fallvissarevolutionen. I stämmerdenteorinmed re-tystastämma om
fråganågra inte. Ifallibilden,förväntademed den sam-sultaten om

visar devärderingarbio-etiska yngstaochreligiositethällsmoral, mer
däravseendenandraiäldre,defrihetsvärdenindividualistiska än

förutsätt-införungdomsgenerationenställersamhällsutvecklingen nya
inverkansexualmoralifråganämligen avdetningar tvärtom,är om

lågkon-deninverkanfördelningspolitik extremaAIDSbl.a. avresp
generations-dedärförblirövergripande slutsatsen attDenjunkturen.

förvarierandealltförvisat attharungdomsenkäten ärskillnader som
värderingsför-påståendeallmängiltigtisammanfattaskunna ett om

teorinsåsom förutsägsriktning,postmaterialistiski omändringar av
revolutionen.tystaden
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Kapitel 1

Inledning

JoachimAv Vogel

1.1 Uppdraget

Ungdomarnas allmänna livssituation har förändrats i jämförelse med
den övriga befolkningens årtiondena.under de fråganDet ärsenaste

relativ eftersläpning i i övrigt övervägande positiv välfärds-om en en
utveckling kan följas i de löpande statistiksystemen. Eftersläp-som
ningen har efterhand väckt allt uppmärksamhet. Det krävdesstörre
långa tidsserier och systematiska analyser för de växandeatt se
skillnaderna. arbetskraftsundersökningarnaI kunde hur denman se re-
lativa ungdomsarbetslösheten trendmässigt ända sedan 60-taletväxte
jämfört med de äldres arbetslöshet, och ungdomar fick ökandeatt ta en
del arbetslöshetsbördan lågkonjunkturi se Vogel, 1982. Itav ex
SCBs allmänna översikt välfärdsutvecklingen fram till mittenöver av
80-talet visades ungdomsgenerationens inkomster och materi-ävenatt
ella levnadsstandard i vidare bemärkelse hade utvecklats änsvagare

medelåldersden generationens Vogel, 1987, vilket underströksäven
i SCBs analyser inkomstutvecklingen Jansson, 1990 ochsenare av

1992. Man konstaterade medan klasskillnader och regionala skill-att
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så hade80-talet,åtminstone till börjanframutjämnatsnader hade av
levnadsförhållandenUngdomarnasgenerationsskillnadema ökat. upp-

reaktionerungdomarsi debatten, liksomalltmeramärksammades
tvåmånga hu-hade bottnar:generationsskillnader. Debattenvidgade

jämlikhetsfrågan materiella skillnadervudfåror hurbehandlade stora
ansvarsfrågan offentligatillkopplaskomochkan accepteras attsom

Några kriti-föräldragenerationens roll.möjlighetersektorns avresp
ungdoms-mellangenerationskrigkommandekerna förutsäger ett

1993.Kristersson40-talistemaoch segenerationen t mex
ATP-löf-bostadsmarknaden,omfördelningseffekterInflationens
statsskul-växande80-talet,överkonsumtion 70- ochoffentligtena,

leda tillskulle kunnagenerationsskillnaderytterligare växandeder och
politisk revolt.

genomlysningtvå dels rörandeSCB uppdrag,1993 fickI avenmars
värderingarungdomarsvälfärdsutveckling, dels rörandeungdomars

Generationsutred-första uppdragetoch framtidssyn. Det som gavs av
levnadsförhållanden enligtkartläggningobjektivningen gäller aven

levnadsförhållanden ULFundersökningarlöpandeSCBs av-av
statistiksys-åren ytterligarekompletteringseende 1975-1991, med av

ochregeringens barn-andra uppdragetinom SCB. Dettem gavs av
enkätundersökningbrett upplagdgällerungdomsdelegation och en

boende,arbetsliv,värderingar inom främsthuvudinriktningmed mot
välbefin-livsåskådning,deltagande,familjebildning, politiskt nonner,

således komplet-Enkätundersökningenframtidssyn.nande och enger
ochlivssituationuppfattningar sinbild ungdomarnasterande omav

i dennaBåda redovisas samladepå uppdragenframtiden. rapport,syn
och ungdomarnassåledes välfärdsbeskrivningenobjektivadendär

sammanhang. Rapportenibedömningar värderingaroch presenteras ett
vilket endastvariabelmängder,datamaterial ochomfattar mycket stora

därförredovisning.första översiktlig Rapportenför ärutrymmeger en
fördjupadeutgångspunkt förtänktdeskriptiv, ochutpräglat som en

analyser.

samhällsplaneringochi forskning1.2 Välfárdsbegreppet

ochdefinierarinriktning hurULF-undersökningarnas allmänna man-
ställ-centralasjuofärden byggervälfärden ellerbeskriver -

påvälfärdobserverarprincipenningstaganden. förstaDen är att man
för fördel-hushållsnivå. förutsättningi regeleller Detindivid- är en
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ningsanalyser, för studier kausalsamband och för socialpolitiskaav
överväganden.

detFör andra begränsar enbart mått påsig inte till ekonomiskaman
välfärd såsom inkomster, bidrag, förmögenhet, medävenutan tar an-

förhållanden.dra Välfärdsbeskrivningar utgåri olika länder i allmänhet
från relativt likartade listor välfärdskomponenter i sinöver tursom
beskrivs måttmed antal statistiska eller indikatorer.närmare SCBsett
undersökningar levnadsförhållanden ULF omfattar följandeav upp-
sättning komponenter:

Utbildning
Sysselsättning och arbetstider
Arbetsmiljö
Ekonomi
Boendeförhâllanden
Transporter och kommunikationer
Fritid
Sociala relationer
Politiska resurser
Trygghet och säkerhet
Hälsa
Social rörlighet

ULF omfattar mätningar antal indikatorer inom varje kom-ett stortav
Mätningarna vilket det möjligtponent. gör attavser samma personer,

dels teckna välfärdspanorama för och delsett samma personer grupper,
analysera samband mellan olika välfärdsproblem.typer av

Den tredje principen levnadsförhållandenstatistiken ska jämföraär att
i olika befolkningsgrupper. fårResultaten därmed karaktären av sys-
tematisk statistik för jämlikhetsdebatten, för fördelningspolitisk pla-
nering och beslut. förutsätter tillgångDet har till uppgifteratt man om
enskilda sedan kan sammanfattas till olika befolknings-personer som

Man beskriver hur olika människor objektivt har det,settgrupper.
och intresserar sig därför primärt såsomför utfall, människornasman
konkreta inkomster, bostadsstandard, frånhälsa till skillnad verk-etc,
samhetsstatistik bostadsbyggande, investeringar sjukvårdiom osv.

femteDet ställningstagandet välfärden ska beskrivas hel-är att som en
het, sambandoch mellan olika problem ska kunna analyseras.att
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församlas inproblemuppgifter olikai principförutsätterDetta att om
tidpunkt.vidoch helst sammapersonersamma

välfardsproblemdegäller urvaletställningstagandetsjätteDet somav
undersökningenkandetaljrikedomharULFstuderas. Aven storom

vår Urvaletvälfärd.informationalla intresseninte tillgodose om
Undersöknings-olikamellanpå konsensus intressenter.bygger

antalmedi samarbetehar utfonnats experterstortettprogrammet
intresseorganisationer. Det äroffentlig förvaltning ochforskning,inom

möjligpragmatiskfrågan utpräglat ärpraktikeni ansats, somenom
variabler700omfattarvariabelbredden. ULFden stora cagenom

tillåtervilketklassiñceringsvariabler,ochvälfardsindikatorer
helarevisionlöpandedetaljredovisning.långtgående En program-av

år.genomförs annatvartmet

fungeraska kunnastatistikenställningstagande gällersjundeEtt att
för-ochbåde nulägetfaktavarningsklocka. Den ska omomgesom

antalförredovisasska löpandeFörändringarnaändringar. stortett
socialförsker inom SCBsDetbefolkningsgrupper. rapporte-system

Levnadsförhållanden SOS.inomserienpubliceras iring, som

försörjningssystemen1.3 De tre

deuppbyggnadenprinciperna förnågra centraladeDetta är cen-avav
och del-Urvalet komponentervälfárdsstatistiskatrala systemen. av

mån traditio-till deingår i vissmätningarna anknyteriaspekter som
ekonomi, bostads-arbetsmarknad,politikområdena utbildning,nella

vårdsektom säkerhets-ochtransportsektorn,fritidssektom,marknad,
inomvälfärdsförsörjningentillgodoseVälfárdspolitiken skasektorn.

välfärdsstatistiken oftahärsektorer, ochdessa ettsommanser
offent-verksamhet, försektornsoffentligaplaneringsunderlag för den

emel-Välfárdsförsörjningentransfereringar.och avgörsliga tjänster
välfardspolitikensektorn, därutanför offentligahuvudsak denlertid i

harvarierat. Denomfattning harkorrigerande funktionhar ex-varsen
sedan dess.begränsatstill slutet 80-talet,panderat fram menav

välfárdsförsörj-övergripandeskilja mellanallmänt kanMera treman
familjen, släkten,sociala nätverknämligen t vän-ningssystem, ex

distinktionsektorn.ojfentligamarknaden och Det ärkretsen, somen
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också knyter till den så aktuella politiska debatten väl-an nu om
färdsstatens omfattning och roll. Den offentliga expansionen kulmine-

Dårade under 80-talet. kolliderade sociala ambitioner med ekono-
miska restriktioner, påoch krav hushållning, produktivitet ochnya
marknadsorientering bryter fram. Distinktionen mellan de försörj-tre
ningssystemen har under 80-talet diskuterats Sten Johansson 1983av

skiljer mellan privatlivet, marknaden och politiken. Hans Zetter-som
berg skiljer den lilla världenmellan familjen och den världenstora

offentligamarknaden och sektorn.

Sett i längre tidsperspektiv har nätverkens, marknadens och offent-ett
liga sektorns roll för välfärdsförsörjningen förändrats Föränd-avsevärt.
ringarna speglar grundläggande produktionsförhållanden och ideolo-
giska detI gamla bondesamhället självhushållbyggdesystem. som
spelade marknaden och offentliga sektorn marginell roll. Industria-en
lismen förde befolkningen i lönearbete, splittrade familjer och brötut

försörjningsansvar mellan farniljemedlemmarna. Efter dennaupp ex-
pansion marknaden kom välfärdsstatens framväxt och offentligaav
sektorns expansion. denI kommunistiska visionen minskar markna-

övergårdens betydelse och till planekonorni. blandekonominsI Sve-
rige dominerade istället tanken offentliga sektorn endast skulleatt
kontrollera och komplettera marknaden. Den skulle jämlik-garantera
het och välfärd till alla där marknaden kom till korta, reglering,genom
offentliga tjänster och transfereringar. Idag sker restaurationen av
marknaden avreglering, privatisering och begränsningar i trans-genom
fereringssystemen. Balansen mellan marknad och offentlig sektor är
fortfarande den centrala politisktideologiska motsättningen.

1.4 Välfärd och upplevelsersom resurser

Välfärdsbegreppet kan konkretiseras i anslutning till de försörj-tre
ningssystemen. Inom nätverk, marknad offentligoch sektor kan man
identifiera antal där det uppnågäller etablera sig ochett attarenor

levnadsförhållanden.goda På våravarje vi in ochsätterarena resurser
där skapas kan in andra Olikasättas typerresursernya som arenor.

kedjas till innebär anhopningmönsterav resurser samman som av
dåligagoda levnadsförhållanden.eller sådanaDet negativaär mönster

välfärdspolitiken ska bryta, och positiva den vill för-mönstersom
stärka.
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marknaden, arbets-därinomillustreraskan enklastArenabegreppet
livsmedels-bostadsmarknaden,varumarknademamarknaden och

På arbetsmarknadenfristående sätterbildarmarknaden osv arenor.
ingåendeExempelförvärvade andrasinain arenor.resurserman

hälsayrkeserfarenheter,utbildning,arbetsmarknaden ärresurser
framförUtgående från arbetsmarknaden ärförbindelser.och resurser

bostadsmarknaden,insedan kanlöner, sättasallt inkomster som
får arbets-Andralivsmedelsmarknaden mansomresurserosv.

livserfarenhet,färdigheter,yrkesmeriter,erfarenhetermarknaden är
användningsområden.bredareharochsjälvkänsla ännustatus som

resursrninskningsuccessivinnebärohälsaFörslitning i form av
indirektochinkomster, ävenlägrearbetsmarknaden t genomex

marknader.andra

nätverk likaförsörjningssystemen,andradeomfattarResursflödet även
ochförmögenhetinkomster,Exempelvissektorn.offentliga ärväl som

utbildningliksomarbetsmarknaden,förvärvar manstatus som man
inomviktigautbildningssystem, ävenoffentliga sektornsiförvärvar

ochgrannskapinompartnerval,vidfamiljennätverk, t ex.ex
be-gälla likaegentligenskaoffentliga sektornföreningslivet. Inom

kun-utbildning,spelarpraktikeniefter behov,handling resp. men
såsomviss rolldärförbindelseroch ävenskaper, resurser.status en

ställningmedborgaresstärkarollsektornsOffentliga är att resurssvaga
varumarknaden,påinbidrag kansompå sättasmarknaden genom

till-intemarknadenlåg kostnad näreller ingentillegentliga tjänster
sigdå detbetalas, eller rörkanhandahåller till de priserdessa omsom

reglerarrättsreglerinte minstbehov,exceptionella samt somgenom
ochproducentoch arbetstagare,arbetsgivaremellanmaktrelationer

kanRättsreglernafamiljemedlemmarmellan olikakonsument, sesosv.
indi-tjänsterochmedan bidragkollektiva ärform resurser,avsom en

viduella.

välfärdsbegreppetknytsstatistikforskningstradition ochskandinaviskI
aspekten:då instrumentelladenMan betonartilloftast re-resurser.

levnadsförhållanden,godaindividenföranvänds att somgesurserna
skälen ärvia Ett ärindirektsåledes undersöks att resurserresurser. av

livs-livskvalitet,lycka,behovstillfredsställelsedefinieralättare änatt
samhällsplanering,inriktadvaritdessutomStatistiken harglädje. mot

begränsasstärkas ellerdvsmanipuleras,kundesåledes somresurser
politiska beslut.via
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SÄTTSSÅSOM SKAPASVÄLFÄRD RESPINSOMRESURSER
PÅ ARENOR

T ENS T AMARKNADENSQCIALA
TVERKNA

sektorn:offentligaarbetsmarknaden:nppväxtfamilj:
kunskaperin:utbildningin:in: - participationerfarenhetstudiestödut:
skattesystemhälsaförbindelser
lagstiftningförbindelserstöd ut:ekon.
off tjänsterinkomsterut:
bidragerfarenheteräktenskapet:
infrastrukturin: statusstatus

ohälsainkomster
självkänslakapital

skönhet
gemenskaput:
kärlek

varumarknaden:självkänsla
in: inkomsthälsa

kapitalstordrifts-
kunskaperfördelar
senioritet
hälsasläkten: ut:
övrigain: resurser-

förbindelserut:
stödekon.

informatiønsmarknaden:

kunskaperin:föreningsliv:
ekonomideltagandein:
tillträdestatus
kunskapkunskaper ut:ut:
okunskapinflytande
underhållningsjälvkänsla

gemenskap
solidaritet
status
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utgångspunktenArenabegreppet har varit för dispositionen av rappor-
båda frånDe uppdragen generationsutredningen ungdomarsten.

objektiva välfärdsutveckling civildepartementet ungdomars vär-resp.
deringar och framtidssyn kompletterar varandra för samladatt ge en
bild dels förändrade levnadsvillkor för ungdomar och vidgadeav gene-
rationsskillnader, dels ungdomars reaktioner. Vi följer i denna rapport
ungdomar viktigastedegenom arenorna.

1.5 Etableringsprocessen

Etableringsprocessen innebär övergång från beroende nätverk,en av
dvs. föräldrar, offentliga sektorn studiebidrag, sysselsättnings-resp av
stöd till fullständigmm. självständighet inom alla dvs. tryggadarenor,
sysselsättning, inkomst, bostad, familj, deltagande iegen egen egen
den representativa fråndemokratin, socialt nätverk Stegeteget etc.
barn till självständig från beroende till kort,oberoende kanvuxen, vara

övergångaralla sker undernär relativt kort tidsrymd, utdragetelleren
det finns såsomstrukturella hinder höga utbildningskrav,när svag

efterfrågan arbetskraft och bostadsbrist. Svagt stöd för ungdomars
sådanaetablering under förutsättningar kan förlänga etableringspro-

cessen.

Ungdomsgenerationen tidvishar och i in-växande utsträckning ställts
för alla dessa problem. har ungdomsutbildningen för-Successivt
längts, frånvilket i sin konsekvens ökande utbildningskravärtur en av
arbetsmarknaden: ökad utbildningen förutsättning för ökadär en pro-
duktivitet. Vidare har ungdomarnas arbetsmarknad utvecklats negativt
i vissa avseenden: de har ökad frånkonkurrens kvinnor snabbmött
sysselsättningsökning och den etablerade arbetskraften innebärLAS
ökad anställningstrygghet för äldre arbetskraft. Konsekvenserna isyns
form trendmässigt ökande ungdomsarbetslöshet, jämfört med denav
etablerade arbetskraften. Bostadsmarknaden har periodvis präglats av
svårartad bostadsbrist, betydelsefull bostadskostnadsut-ärmen mera
vecklingen. harHyrorna stigit konsumentpriserna,än vilketmera
särskilt drabbar ungdomar ska etablera sig bostadsmarknaden.som
Ur generationsperspektiv har inflationens omfördelande effekterett
haft negativa konsekvenser för ungdomar: de äldre bostäder iköptsom

kostnadsläge har idag relativt lägre boendekostnader.ett annat sett
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uppväxtfamilj, arbetsmarkna-Om försörjningssystemen, dvs. nätverk
etableringsproblemenoffentliga sektorn inte överbryggarden resp

få förändringar ungdomars livsvillkor:kommer attman av

långsammareEtableringsprocessen kommer bli ochatt ut-
tidsperiod.sträckas längreöver en

avslutas fleraEtableringsprocessen kommer för alltatt senare
ungdomar.

befinna mellanställningFlera ungdomar kommer sig iatt en
borsjälvständigt vuxenliv, därmellan barndom och tett man ex

föräldrarna, drar sig fram med tillfälligt arbetekvar hos eller
långtidsarbetslöshet,utbildning, fastnar imed väntarvarvat

lånar uppehälle ochmed familjebildning och barnafödande, till
studier osv.

Någraöka.Spridningen mellan ungdomar kommer kom-att
detvuxenlivet i samtliga avseenden, andratidigt i görutmer

uppåt 30-årsåldem.först

alltSett i längre tidsperspektiv det dessutomärett meraen
ungdomspopulation sig ikvalificerad och äldre befinnersom

etableringsfas. antalsmässigt ochallt längre Den är större ge-en
välin-nomsnittligt och bättre utbildad ochäldre, den längreär

någrajämnåriga och den harformerad för decennier sedan,än
ocksårösträttsålderlägre tillerkänts tidigare vuxen-genom en

roll.

befinner sig i mellan-fler allt äldre ungdomarAllt och som en
erfa-artikuleringställning tillkan leda av gemensammaen

renheter generationsmotsättningar ochoch värderingar, till
politisk konflikt.

följaFörändringarna etableringsfasen kan illustreras attgenom re-av
Uppväxtfamiüen barnensursuppbyggnaden för ungdomar. kan ge re-

eko-i form psykologiskt stöd för studier, och ävenett senaresurser av
efter utflyttningen. Föräldrarnanomiskt stöd under etableringen och

också skaffa jobbkan hjälpa till med sina kontakter det dagsnär är att
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ingående utbildningssystemet,Studiemotivering ioch bostad. är resurs
Såfår studiemeriter. be-för utfallet i formoch där konsekvenser av

studieti-rörligheten mellan generationerna. Underden socialagränsas
för del försörjningsbördanoffentliga sektornden genomen avsvarar

instudiebidragssystemet. Studiemeriter kan sedan sättas resursersom
inpå arbetsmarknaden, inkomster sedan kandär de kan sättasge som

utflyttningenbostadsmarknaden regel förutsättning föroch iär en
också förfrån förutsättningEgna inkomsterföräldrahemmet. är eta-en
självständig ekonomi. Underandra varumarknader, dvs.blering en

då of-tillräckliga inkomster, kanliksom eljest saknarstudietiden, man
transfereringssystem bostadsbidrag,bidra medfentliga sektorn rän-

påEtablering arbetsmarknaden, själv-socialbidrag mm..testöd, en
bådeunderlättarfamiljebildning,ständig ekonomi och bostadegenen

barnafödande.parbildning och

levnadsförhållandenetablering derasAvgörande för ungdomars och är
uppväxtfamiljen,utsträckning de försörjningssystemeni vilken tre

offentliga sektorn understöder ungdomarnaarbetsmarknaden och när
i princip tänka sigetableringsförutsättningama förändras. Man kan

för etableringsfasenfyra antingen läggerstrategier, ansvaretsom
offentlignågon marknad ellerförsörjningssystemen nätverk,de treav

krävas längreeller ungdomarna själva. Det kansektor, t.ex. ansvars-
arbetsmarknadsåt-från offentliga bidrag,föräldrarna,tagande mera

ungdomars konkurrensläge.lagstiftning för förbättragärder, eller att
fååtgärderna ungdomsgenerationenblir otillräckliga kommerOm att

öka.generationsskillnaderna kommeretableringsproblem ochstörre att
då fråga för ungdomsge-sjunkande levnadsstandardDet kan bli om

också skuldsättning,jämfört generationer, ellernerationen med äldre
fram i livet.dvs. lägre levnadsstandard längre

1.6 Rapportens disposition

värderingar inomföljer ungdomars välfardsförsörjning ochRapporten
uppväxtfamilj, utbildning, arbets-fem centrala nämligenarenor,

familjebildning, nätverk och denmarknad, bostadsmarknad, re-egen
1-6.kapitel delpresentativa demokratin. Dessa bildar block avsex

uppväxtfirhållanden utbildning. visasoch kapitel 3Del omfattar I1
hemförhållanden bak-föräldrarnas utbildning, etniskaskilsmässa;
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skolgång,religion, politiskt stöd tillgrund, intresse, och deras barnens
erfarenheter trivsel, konflikter. Kapitelungdomarnas skolansamt av

4 beskriver ungdomsutbildningens omfattning under perioden 1970-
kapitel 5 diskuteras psykologiska problem i samband med92. I

skolgång.förlängd

påetablering arbetsmarknaden. kapitel följer viDel 2 gäller I 6
Kapitel gäller syssel-sysselsättningsutvecklingen sedan 1970. 7

utveckling 1970,sättningsproblem, dels ungdomsarbetslöshetens sedan
anställningsför-dels omfattningen förvärvshinder och osäkraav

hållanden, åtgärder arbetslöshe-vidare ungdomars inställning till mot
tittar vi inställning till sitt arbete kravI kapitel 8 ungdomarsten.

inställning, beredskap underordnabra arbete, k instrumentell attett s
ledningensig mm.

självständig ekonomi.etableringen Kapitel 9Del 3 behandlar av en
beskriver ungdomarnas inkomstutveckling, och kapitel 10 deras eko-
nomi i ekonomiska problem likviditet, betalningsproblem.termer av

tillgångar kapitalvarorKapitel visar levnadsstandarden i form11 av
fördelningspolitikKapitel 12 ungdomars ekonomiskmm. ger syn

lönespridning, Kapitel behandlar ekonomiskskatter, bidrag. 13 mo-
sig till olika ekonomiska oegentlig-ral: hur ungdomar ställer typer av

skattebidragsfusk, häleri, svartjobb,heter mm.mutor,

påetableringen bostadsmarknaden, kapitel be-Del 4 gäller där 14
frånutflyttningen för-handlar det ökande kvarboendet och senarelagda

anskaffats och vilka bostads-äldrahemmet, hur den bostaden haregna
har. Kapitel 15 redovisar bostadsstandarden för ungdomar.planer man

etableringen familj.5 Kapitel 16 beskriver denDel behandlar av egen
Ungdo-förändrade parbildningen och det senarelagda barnafödandet.
inställ-inställning till och samlevnad följer i kapitel 17, ochmars sex

föräldraskapningen till barnafödande och i kapitel 18.

sociala nätverk. finnsDel 6 gäller uppbyggnaden kapitel 19Iav egna
beskrivning utflyttade ungdomars kontakter med sina föräldraren av

umgängesfrekvens, intressen, konflikter, näraresp.gemensamma
vålds-kapitel 20 visas exponering för och egendomsbrott.Ivänner.

följer relationer,Sedan kapitel med anknytning till internationellatre
inställningen till invandrare invandringspolitiken, invandrar-och samt
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ungdomar.jämförd med svenskasituationungdomarnas

demo-deltagande den representativaiungdomarsDel behandlar7
politisktochpartipolitisk aktivitet, kompetensvisarkratin. Kapitel 24
1968-91mellan valenungdomsväljama25 följerKapitelintresse.

partiidentiñkation,partival,ifråga valdeltagande, engagemang,om
påver-olika26 gällerKapitelpartier och politikerförtroende för mm.

samhällsin-olikaförtroendet förkapitel beskriverkansformer, och 27
stitutioner.

fritidsvanornaskultur. Kapitel 28 beskriverfritid ochDel 8 ägnas
ungdomskulturer.kapitel 29 behandlarmedanutveckling,

livsåskådningsfrâgør, etik ochberörfyra kapitelDel 9 omfattar som
livsmålframgångtillinställningkapitel ungdomarsmoral i 30, som

kapitel 32. Isamhällentill olikainställningkapitel 31 och typer av
mellan olikajämförelserfinns delskapitel isamtliga rapporten ung-

samladkapitel 33generationer. Imellandomsgrupper, dels ges en
generationsskillnaderi värdepanoramat.beskrivning av

livskvalitet. Iungdomarsövergripande bilderavslutar medDel 10 av
på livs-indikatorerkapitel 35hälsosituationen och ivisaskapitel 34

framtidssyn,36 med ungdomarsi kapitelavslutasglädje. Rapporten
sysselsättningde harvilka förväntningarsig för ochvad de oroar

i framtiden.levnadsstandardoch

Undersökningsmaterial1.7

antingenförändring kan kartläggasEtableringsperiodens attgenom
år tillår antal framfödda vissafödelsekohorterfölja personer över ett

ålders-förjämföra situationenlevnadsålder, ellerviss attgenomen
Efter-tidpunkter.l6-29-åringar vid olikastuderast somgrupper ex

föränd-nämligenperiodeffekter,vill beskrivavi i första handsom
90-talet denoch gälleretableringsmojligheterna mellan 70-ringar av

åldersgruppers situationolikaredovisningen jämförelserstatistiska av
90-åldersgruppers i börjansituationmotsvarande70-talet avresp

viåldersgrupperna ochgenerationer,vikallartalet. I rapporten
generationer. Ijämförelser mellankoncentrerar rapportentreoss

för-relativa harungdomsgenerationens situationvisas hurkommer att
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såledesändrats, vilket sker då påjämförelser mellan ungdomargenom
åldersgrupp70-talet med motsvarande omkring 1990. Refe-

förrenspunkten dessa jämförelser i regel äldre generationer vidär
tidpunkt. Ungdomsgenerationen definieras här 16-29-samma som

åringar, tonåringar, 20-24-åringaruppdelning 25-29-åringar.med i och
Ungdomsgruppema jämförs sedan med föräldragenerationen, dvs
35-54-åringar 55-74-åringar.pensionärsgenerationen, dvsresp.

jämförelser såledesDessa beträffande välfärdssituationen vidgörs
årmitten 70-talet, och därefter varje fram till 1991, varvid skillna-av

derna mellan generationernas välfärdsförsörjning beräknas. kom-Den
pletterande ungdomsenkäten beskriver värdepanorama, likaledes förett
såväl årungdomar äldre, den endast 1993 och inne-som men avser
håller alltså inga tillbakablickar till 70-talet.

levnadsförhållanden1.7.1 Undersökningarna ULFav

årligaSedan 1974 genomför SCB intervjuundersökningar svenskaav
levnadsförhållandenfolkets ULF, omfattar tiotal väl-ettsom

färdskomponenter fram.se längre Antalet intervjuer varierathar
år.mellan 6 000 och 14 000 Intervjupersonerna utvalda slump-ärper

mässigt och representativt stickprov Sverigesutgör ett ur vuxna
åldrarnamantalsskrivna befolkning år.i 16-74 fr 16-8419800 m

intervjuerna,Vid i regel vid besök i hemmet, ställsgörs ett ettsom
frågor levnadsförhållandena.antal Intervjuerna brukar cirkastort taom

timme. praktiskaAv skäl undersökningen indelad i fyraären
årsresultat.kvartalsundersökningar, sedan sammanställs till Detsom

pågår året,innebär intervjuerna i princip under hela och säsongs-att att
variationer årsresultat.därmed till Deltagandet i under-sarnmanvägs
sökningen frivilligt intervjuuppgiftemaoch skyddade enligtär är
sekretesslagen. Materialets hantering sker enligt datainspektionens

fårföreskrifter och uteslutande användas för statistiska analyser.

Totalt bygger uppgifterna i denna intervjuer med drygtrapport
år,126 000 mellan 16 och 74 intervjuade under periodenpersoner

Nulägesbeskrivningarna1975-91. års1988 1991 under-t.o.m.avser
såsomsökningar redovisas datamaterial, därett gemensamtsom

således år.statistiken medelvärden för dessa Stickprovsstorlekenavser
årför dessa åldern år,totalt 22 496 i 16-74 6 086 ivar personer varav

åldern år. från16-29 trendanalyser utnyttjasFör hela materialet 1975
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252 med33125 942 intervjuer,det sigTotalttill 1991. rör varavom
årennågot mellanvarierardatamaterial16-29-åringar. Bortfallet i detta

år.successiv ökning under23 medmellan 13 och procent senareen
medeltal.låg bortfallet 21,4199091 procent

Levnads-från i serienundersökningardessapublicerar resultatenSCB
fyraomfattarstatistik. Serienförhållanden officiellai SOS Sveriges

rapporter:typer av

detaljeradesektoriella analyser:1 ut-rapporter som avser
åråttondevälfärdskomponenter vartvecklingen inom olika

situa-rörande olikaintermittenta2 utsattarapporter gruppers
socialbi-handikappade,pensionärer,invandrare,tion t.ex.

låginkomstfamiljer,dragstagare,

samhällsproblemaktuellabehandlar vissa3 rapporter som
sjukfrånvaro, boendesegregation,t.ex. samt

välfärden i sin helhet.översiktsrapporter4 över

begränsad i dennastarktrörande ULFinformationentekniska ärDen
undersökningsmetodikendiskussionfullständigEnrapport. avmera

Appendix 13Levnadsförhållanden.serienappendix tillutges som
lev-års undersökningar1984-1989avseendeTeknisk rapport av

bl.a.datainsarnlingsförfarandennadsförhållanden basfakta omger
datamaterialet.för det aktuellateknisk kvalitetuformulär ochintervj

med konstantgenomförtssedan 1975ULF-undersökningarna har
uppläggning,fråga undersökningarnasundersökningsmetodik, i om
vilketskattningsförfaranden,och ärdefinitionerintervjuteknik, en

rättvisande trendanalyser.förgrundförutsättning

sammanfattande1991 beskrivs med1975 ochUtvecklingen mellan ett
1975mellanförändringenmått tabellernaperioden. Iför hela anges

egenskaper,saknar vissahar ellerprocentandelen1991och somav
jäm-1991situationmånga färre harflera eller -+dvs. hur respsom

med s.kmodellanpassningmedgjorts1975. Beräkningen harfört med
åren tillför 1975utnyttjande skattningarnaMedregressionsanalys. av

enligt följ ande:andragradsfunktion1991 har anpassatsen
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ytb0+b1t+b2t2+et

Med hjälp denna funktion differensenhar mellan andelarna 1975av
såledesoch 1991 frarnräknats. Skattningen bygger hela det under

1975-91 insamlade intervjumaterialet, i regel 126 000 intervjuer.ca
några indikatorerFör omfattar trendanalysen kortare tidsperiod,en

så framgårvilket i fall tabell.av resp

tabellernaI vidare trenden i positiv eller negativ riktning äranges om
statistiskt säkerställd. Detta har med signifikanstest 95-pro-prövats
centsnivån och markeras med stjärna i tabellmaterialet.en

1.7.2 Ungdomsenkäten

Ungdomsenkäten omfattande postal undersökning täckerär etten som
attitydpanorama,brett viss kompletterande informationsamt om ung-

levnadsförhållanden ingårdomars inte i genomför-ULF. Enkätensom
des under hösten 1993 med tredjeunder veckan i augusti. Stick-start

omfattar åldrarna år.6 062 i 16-74 Ungdornsgruppenprovet personer
år16-29 starkt överrepresenterad och 83är utgör procent nettour-av

ingårvalet. äldreDe i materialet, i huvudsak referenspunkter försom
jämförelser med ungdomsgruppen, möjligheter för be-ävenmen ger

l6-74-åringar.räkningar avseende alla

tvåI ungdomsenkäten bortfallsuppföljning i med delurvalgörs steg
bland dem inte besvarat postenkäten subsampling, förstsom per
telefon och därefter i andra med personlig intervju.ett steg
Uppföljningsarbetet sträckte sig fram till början november.av
Tidpunkten för ungdomsenkäten mindre lämplig med tankevar
Svarsfrekvensen, nödvändig med hänsyn till tidsplanen för demen
båda läsåruppdragen. I början sker omfattande utflyttningettav en
från föräldrahemmet och omflyttning till andra studieorter. Tillgäng-

dåliga inaktuella, Påadresser ofta och telefon ofta.saknas tidär senare
har telefontätheten minskat, vilket antagligen främst gäller ungdomar

övergångsperiod.under Därför förlängdes datainsamlingen med etten
tredje i form kontakter via personligt besök.steg av

effektivaDet antalet enkätsvar efter subsampling 3 455är personer
åldern år.896 16-292 i svarsfrekvensDetta motsvararvarav en

3 14-0756
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lågrelativtoch bortfall 28,5 vilket71,5 ärett procent,procent, en
mycket krä-Enkätfonnuläret dessutomsiffra för ungdomsurval. var

innehållet. anträffats ochomfattande till 19,5 harvande och procent
vägrade delta.9,0 procent

tilläggsurvallitethar vidare genomförts medUngdomsenkäten ett av
sociologisocialt arbete,vid Göteborgs universitetstudenter ämnena

ingårmaterial inte i skattningarnainternationell ekonomi.och Detta
genomgående tabellerna.särredovisas iför hela ungdomsgruppen, men

genomförts i formsedan vissa strukturkorrigeringarLiksom i ULF har
ålder, utgångspunkt från befolk-efterstratiñering betr. kön och medav

år.förningsstatistik resp.

redovis-för tabellredovisning och117.3 Principer
mngsgrupper

redovisningsgruppema i dennafinns översiktI tabell 1.1 över rap-en
medeltal för 1988-1991befolkningsstorlekenmed uppgifterport, om

visas dessutomstickprovsstorlek bastal. I tabellenbetr. ULF resp.
liggermaterialet för 1975-1991för dels det sammanlagdabastal som

också befolk-för trendanalyserna i tabellen visastill grund ULF. I
Befolkningstalenbastal för ungdomsenkäten.ningstal och överens-

år ochundersökningarna dels olikainte alltidstämmer att avserp.g.a.
tvådet sigolika undersökningsmetoder, dels röratt omp.g.a.

deñnitionema,stickprovsundersökningar. vissa fall skiljer sigI även
framgår kommentarer till tabell 1.1.vilket av

följaläsarens studier materialetunderlättaFör att upp egnaegna av -
generellt ochhar valtskontrollera slutsatsernahypoteser, ettresp. -

tabellfonn.materialet i Avsamtidigt kompakt sätt ut-att presentera
i tabellför samtliga redovisningsgrupperrymmesskäl har inte statistik

tabellmaterialmed i Kompletterandetagits1.1 samtrapporten. rappor-
finns tillgängligt diskett.i sin helhetten

Målsättningen överskådlighet tabellmässigaoch fullständighet. Denär
överblickenstandardiserad för underlättaredovisningen är att av re-

dovisningen. Redovisningen ska:
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information nuläget för indikatorerantal lev-ett stortge om
nadsförhållanden värderingarresp

beskriva hur levnadsförhållanden och värderingar förde-är
lade via särredovisningar avseende befolknings-antalett stort
grupper

hur levnadsförhållandenavisa har förändrats sedan 1975,
dels för hela befolkningen, dels för olika delgrupper.

Kommentarer till tabell 1.1:

Ungdomarnas sysselsättning gäller den veckan före intervjun,senaste
där eller flera följ ande alternativ möjliga:ett ärav

under utbildning
tillfälligt arbete
fast arbete
anställning

företagarejordbrukareegen
inkl. medhjälpande familjemedlem, samt

arbetslösa

Dessa kategorier inte varandraär uteslutande. Man kan under ochen
vecka under utbildning, ha deltidsanställning, ochsamma vara en

hjälpa till i företag.ett

Vidare särredovisas i ULF endast de ungdomar fast förankradeärsom
arbetsmarknaden, dvs heltidsanställda inte längre studerar, ef-som
socioekonomisk För ungdomsenkäten redovisaster samtligagrupp.

ungdomar efter socioekonomisk Definitionerna enligt dennagrupp.
klassificering, standard tillämpasär i de flesta socialasom en som
undersökningar, redovisas i Meddelanden i samordningsfrågor 1982:4,
SCB, i Vogel, Det svenska klassamhället, 50 i serienrapportresp
Levnadsförhållanden, SCB. Med arbetare yrken normaltavses som
organiseras inom LO, tjänstemän på mellannivålägre och ligger utan-
för LO och har årsmindre utbildning efterän grundskolan, ochsex
högre tjänstemän har minst års utbildning efter grundskolan.sex
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Övriga regio-sociala, nationella ochungdomarnasindelningar gäller
tjänstemannabarn, därsärredovisas arbetar-bakgrund. Härnala resp

socioekonomiska underföräldrarnassker efterklassificeringen grupp
klassificeringendorninansordning:uppväxttid. tillämpasbarnens Här

innebärföräldrarna. Detutgår från förekommer hosden högsta attsom
båda tjänstemannabamenochföräldrar arbetare,arbetarbarnens är att

förälder tjänsteman.minsthar ärsomen

svenskamellan inföddavia uppdelningNationellt redovisasursprung
dvsinvandrare,invandrarbam,inkl. i Sverige föddamedborgare samt

födda i utlandet.själva ärpersoner som

särredovisningar demytterligaregenomförsungdomsenkäten utöverI
uppdelning iUppväxtfamiljen redovisas viaförhar gjorts ULF.som

båda biologiskamed sinafullständig bottsplittrad där manresp.
borgerligaårs ålder. delas iPartisympatierfram till 16föräldrar upp

efterSärredovisningennyd sap, v.fp, kds ochm, vänsternrespc,
intervjufråga svarsalternativ.nämndamedreligion bygger en

ULFUndersökningen levnadsförhållandenTabell 1.1 respav
inter-bastal antalBefolkningstalUE.ungdomsenkäten samt

trendanalysernulägesberäkningar 1988-91vjuer för resp
1975-91.

BastalAntal i befolk-
ningen tusental ------------------ --

1975911988911993 1993198891
enlenl ULFUE ULFULF UE

BEFOLKNINGENHELA
22496 1259426250 3455616616-74 år

62082111883134 1709309016-74 år män
638601746 11308kvinnor 31163075

GENERATIONER
6086 332521642 1672 289616-29 år
8352 438372486 289229735-54 år

346741625 217 5984165755-74 år
3065 16253141516-29 844 857är män

169991481 3021kvinnor 814797
21677160 41671157 132335-54 år män

4185 22160kvinnor 1163 1291139
17131106 2904788 73355-74 ár män

3080 17543kvinnor 868 891 lll
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Tabell 1.1 fortsättning

iAntal befolk- Bastal
ningen tusental ------------------ --198891 1993 1993 198891 197591
enl enlULF UE UE ULF

UNGDOMSGENERATIONEN
16-19 år 463 456 806 1762 8370
20-24 ár 575 600 956 2180 11589
25-29 år 602 615 1134 2144 13293
16-19 år män 231 233 396 871 4172

kvinnor 231 222 410 891 4198
20-24 ár män 301 307 478 1131 5647

kvinnor 273 293 478 1049 5942
25-29 år män 310 316 541 1063 6434

kvinnor 291 298 593 1081 6859
FAMILJ ETYP
Kvarbo 16-24 år 585 541 918 2215 10201
Ensambo 16-24 är 189 175 3142282 716

16-29 är 1004 168641041 1778 3720Ensamst.
ej barn 35-54 är 371 323 39 1241 4991

55-74 år 491 432 55 1714 8582
16-29 år 30 22 37 112 879Ensamst.

med barn 35-54 är 124 134 13 427 2362
55-74 är 4 49 1135 17

Sambo 16-29 är 334 351 640 1229 6533
ej barn 35-54 är 587 565 68 2134 10598

55-74 år 1113 1073 24313146 4082
Sambo 16-29 är 273 234 408 1025 8976
med barn 35-54 år 1213 1334 152 4550 25886

55-74 år 46 57 9 171 1666
lARBETSKRAFTSSTATUS

utbildning 399 664 1135 68641505I
tillfälligt arbete 223 227 409 840 1585I
fast arbete 850 537 940 3114 5569I

Anställda 1074 758 1337 3957 21989
jordbr.Företagare, 62 48 94 227 1180

Arbetslösa 61 274 483 230 1296
Under män 199 331 555 740 3404
utbildn. kvinnor 200 332 580 765 3460

tillf. 81 100 296 576I män 170
kvinnorarbete 142 127 239 544 1009

arbete 467 280 454 1677 3030Fast män
kvinnor 383 256 486 1437 2539

Anställda 548 623män 381 1974 11040
kvinnor 526 377 1983714 10949

44Föret., män 32 66 159 809
jordbr. kvinnor 17 2815 68 371
Arblösa 31män 148 251 114 600

kvinnor 30 125 232 116 696
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fortsättningTabell 1.1

Bastali befolk-Antal
ningen tusental

1975911988911993 1993198891
enl ULFenl UE UEULF

ANSTÄLLDA 1
4827853867 1496deltid 225Anställda

17157383 3101209heltid 848Anställda
859191499 81552mänAnst.

3968662681172 368heltid kvinnor
1017981 178144495mänAnst.

69781320165 302352deltid kvinnor
l 2GRUPPSOCIOEKONOMISK

105891062 1921658518Arbetare
4691849176 323tjm 236mellanochLägre

63412819091tjänstemän 37Högre
70721220354 540333Arbetare män
3517701522184 303kvinnor
204738814583111tjmLm män
264446192 178kvinnor 124

4007136 7621tjm mänHög
234114 5754kvinnor 15

lSOCIAL BAKGRUND
44432067961597552Arbetarbarn
52672644876 1539720Tjänstemannabarn
22971035461297283Arbbarn män
2146500 1032299kvinnor 269
27161357744448378Tjmbarn män
25511287427 795kvinnor 342

NATIONALITET
3034156441517 2643152016-29 årInfödda
38898743724721312039svenska 35-54 år
3253254521338 183150455-74 ármedb.

2516212 439135121Invand- 16-29 är
472990934256 29535-54 ärrare
201321 51917014955-74 år

REGION
104681955503 83257216-29Storstad är
1371426588171679135-54 år

96601691450 5750255-74 ár
22784413118651069 1077Riket 16-29 år
3012256941821505 1574övrigti 35-54 år
25014145 42931079115455-74 är

inte studerarheltidsanställda16-29 år 21 ULF: som
samtliga3 UB:
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Tabell 1.1. fortsättning. Kompletterande
särredovisningar för ungdomsenkäten UE.
Befolkningstal bastal antal intervjuer.samt

iAntal Bastal
befolkn
tusental
1993 1993
enl UE UE

SPECIALGRUPPER 16-29 ár
Lágutbildade föräldrar 538 918

2Högst är efter grsk. 600 948
Skolslut före 19 ár 568 932
Högskoleutbildade 151 306
Sysselsättningsproblem 892 1518
UPPVÄXTFAMILJ
Fullständig 1179 2089
splittrad 458 750
Fullständig män 616 1036

kvinnor 563 1053
Splittrad män 223 355

kvinnor 234 395
Flyttade vid 15-18 ár 458 769
PART I SYMPAT IER
Vänstern 444 729
Borgerlig 371 656
RELIGION

pá GudTror 252 461
pá Gud el högreTror makt 857 1543

Ej troende 305 516
STUDENTURVAL
Socialt arbete 25

ekonomiInternat. 36
Sociologi 53
Samtliga i studenturvalet 114
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2Kapitel

Svensk mentalitet
i internationellt perspektiv

ThorleifAv Pettersson

Sammanfattning

Resultaten från värderingsstudie placerar denjämförandestoren
svenska mentaliteten för nordisk mentalitetinom ramen en gemensam

utmärks sekularisering och tillåtande privatmoral, tendenssom av en
egalitära socialatill strikt samhällsmoral och betoning relationer,av

höga värden för subjektiv livskvalitet och känslomässig n0rdism.en
Kapitlet för de värderingar och framtidssynargumenterar att ungas
bör bakgrund.analyseras dennamot
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SCB:s ungdomsenkät inriktad ungdomars värderingar ochvar
framtidssyn, hur sågungdomar arbetsliv, boende, familjebild-
ning, politiskt deltagande, religion och moral Genom belysa deetc. att

generationemas livsåskådningar och subjektiva bedömningarunga av
sina livsvillkor skulle ungdomsenkäten komplettera ULF-undersök-
ningarna, bygger de svenska välfärdsmätningarnas traditionellasom

med inriktning på... beskrivandeansats värderande in-änen snarare
dikatorer. Terminologin intervjufrågomas karaktär tillfrå-deavser ---gade får beskriva sina villkor, inte värdera Tåhlindempersonerna
1987:72. I ungdomsenkäten skulle fåungdomarna artikulera sina
subjektiva värderingar. Eftersom dessa har med vilka anspråkgöraatt
och behov gårhar de beskrivningenutöver de faktiska lev-man av
nadsvillkoren. Genom kombinera den beskrivande och värderandeatt

skulle få bättre bild förhållandetansatsen mellan ungdo-man en av
värdering sin livssituation och deras faktiska levnadsvillkor.marnas av

En adekvat beskrivning ungdomarnas värderingar och framtidssynav
förutsätter de jämförs med åldersgrupper,andra d.v.s.att med de

generationerna. Det framföralltår jämförelser med andravuxna genom
ålderskategorier vad utmärker och typiskt för ungdo-ärman ser som

En adekvat beskrivning ungdomarnas värderingar och fram-men. av
tidssyn innebär de i ljuset den svenska värderingsmäs-attm.a.o. ses av
siga kontexten. Men denna kan i sin knappast adekvattur ges en
beskrivning jämförelser med andra kulturella kontexter,utan d.v.s.

jämförelser med andra nationellautan eller regionala värderingsmäs-
siga kontexter. De svenska ungdomarna såledesbör beskrivas i den
svenska kulturella kontexten, i sin bör i internationellttur ettsom ses
perspektiv. Genom sådan kan fördjupa förståelsen deansatsen man av
svenska ungdomarnas värderingar och framtidssyn.

För möjliggöra sådan förståelseatt föreliggande kapitelpresenteraren
några jämförande analyser placerar den svenska värderingsmäs-som
siga kulturella kontexten i europeiskstörre och nord-amerikansken
kontext. Konkret syftar jämförelserna till fråganbelysa huratt om me-
ningsfullt det talaär särskild svensk mentalitetatt i sinom en tursom
skulle förutgöra ungdomarnas sådanEn uppgiftsynsätt. ärramen na-
turligtvis alltför omfattande för kunna genomföras i detalj inomatt

för föreliggande kapitel. Vissa övergripande tendenser kan dockramen
presenteras.
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finns ytterligareDet skäl till varför de internationellt jämförandeett
analyserna Ungdomsenkäten innehöll nämligen flera depresenteras. av
intervjufrågor användes för samla in det jämförande materia-attsom
let. Därigenom frånkan resultaten ungdomsenkäten jämföras med ti-
digare bådevärderingsstudier, inhemska och internationella. Därige-

blir det möjligt bredare analys hur ungdomarna för-attnom ge en av
håller sig till skilda värderingsförändringar. Eftersom dettyper av
jämförande materialet representativt för hela befolkningen 18-75är
år i länder kan materialet dessutom användas för utvidgade jäm-resp.
förelser mellan ungdomsgenerationen och de generationerna.vuxna

2.1 En internationell värderingsstudie

De internationella jämförelser nedan byggerpresenteras ettsom
jämförande kultursociologiskt projekt, ursprungligen kalla-stort som

des Den europeiska värderingsstudien The European Value Systems
Study; EVS-studien. P.g.a. studien har blivit alltmer omfattandeatt
brukar den benämnas The World Value Study WVS-stu-numer

påbörjadesdien. Studien under slutet 1970-talet och syftade till attav
tvåbesvara frågor.övergripande fråganDen första gällde i vilken ut-

sträckning Europa homogent det gäller befolkningarnas värde-är när
ringar och uppfattningar arbetsliv, familjeliv, politiskt liv, fritids-om
liv, religiöst liv och moraliskt fråganliv. Den andra gällde i vilken ut-
sträckning de europeiska befolkningarnas värderingar och uppfatt-
ningar inom de aktuella värderingsdomänema kännetecknas föränd-av
ring eller stabilitet; i vilken utsträckning de europeiska befolkningarna
konvergerar in europeiskt värderingsklimat.mot ett gemensamt

frågornaAtt Europas värderingsmässiga mångfaldenhet ellerom resp.
stabilitet eller förändring såhar i omfattande studieutmynnat en sam-

bådemanhänger med allmänt kultursociologiskt intresse och denett
alltmer frågancentrala den europeiska politiska integrationen.om

Den europeiska värderingsundersökningen har genomförts i raden
länder. varjeI land har intervjuundersökningar med omfattandestora
representativa befolkningsurval Hittills tvåhar faserägt rum. genom-
förts. En första genomfördes år1981 och pågårandra 1990. F.n.en
diskussioner huruvida tredje fas skall genomföras 1995 ellerom en
1999. årsI 1981 undersökning medverkade 20-tal länder,ett varav

europeiska. årsVid 1990 undersökning medverkademerparten ettvar
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fyrtiotal flera utom-europeiska. Förenklat kanländer, sägamanvarav
års.års undersökning innebar upprepning 1981 EVS-1990att en av

från värderings-materialet 1981 och 1990 goda inblickar i deger
förändringar har skett i de medverkande länderna under 80-talet.som

ocksåMaterialet goda möjligheter jämföra olika länder ochattger
gäller befolkningarnas uppfattningar, attityder ochregioner detnär

områden. detta materialvärderingar inom rad olika Det ären som
grund för följande diskussion den svenska kulturellaligger till om

i vilken utsträckning denna uttrycker särskild svenskocharenan en
svenska delen EVS-projektet har imentalitet. Den presenteratsav

olika 1988, 1994; Axelson Pettersson 1992;Petterssonrapporter
års finansieradesden svenska delen 1990 EVS-projektav av

års omgångRiksbankens jubileumsfond; finansierades1981 av
ocksåoch SIFO. finns rad internationella studierANSVAR Det en

publicerade al., 1993.Ester et

jämfö-resultaten redovisas det viktigt uppmärksammaInnan är att att
svåraEVS-materialet förenade med radrande analyser är en me-av

långtifrån ochtodproblem. exempelvis säkertDet är att en samma
intervjufråga, förhållandetexempelvis hur mellanom man ser

språkföräldrar och barn, formuleras skilda och ställs isom som
skilda kulturella kontexter speglar och bakomliggande,en samma

svarsfördelningarlatenta värdering. vanskligt jämföraDet är attm.a.o.
från olika länder eftersom inte kan för givet de mäteratttaman

sådanasak. finns emellertid skilda tekniker för hanteraDet attsamma
sådana motiverarmetodproblem. Det metodövervägandenär attsom

frånföljande resultatredovisning olika index därtyperavser av svar
intervjufrågor frånflera olika kombineras. kombineraGenom att svar

intervjufrågorflera spegla bakomliggande värderingantassom samma
frånminskar inflytande olika felkällor. Följande jämförelserman

således sådana frågeområden någorlunda säkerhetgäller där medman
frånkan de aktuellade olika ländernasäga att svaren

intervjufrågorna speglar bakomliggande värderingar Ester etsamma
al., 1993 och där angiven litteratur.

Två2.2 grundläggande dimensioner

jämförelseEn första mellan Sverige och 15 andra europeiska och
framgårnordamerikanska länder sammanställningen nedan. De 16av

länder jämförs Sverige, Storbritan-Norge, Danmark, Island,ärsom
nien, Irland, Nord-Irland, Holland, Belgien, Väst-Tyskland, Frank-
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rike, Italien, Spanien, Portugal, och Canada. UppräkningenU.S.A.
frånsammanfattar resultat antal värderingsdomäner och hurett anger

förhållerde svenska resultaten sig till medelvärdet för samtliga länder
vid värderingsdomäner. varje domän delats in iFör har ländernaresp.

ungefärlig tredjedel ligger medelvärdet,undertre grupper; en som en
ungefärlig tredjedel i medelvärdet ochstort sett motsvararsom en
ungefärlig Indelningen i kate-tredjedel ligger medelvärdet.översom
gorierna över eller under de aktuella medelvärdena sammanhänger
självfallet med värderingsdomänerna Omhur de aktuella benämns. ett
visst land visar jämförelsevis förtroende förhöga andelar kännersom

låga sådantpolitiska förtro-de aktörerna och andelar inte kännersom
ende kan antingen landet ligger medelvärdet försäga överattman po-
litiskt förtroende eller för politisk misstrounder medelvärdet

ägajämförelse med andra länder visar svenskarna jämförelsevisI vär-
den för:

Uppskattning hierarkiska, auktoritära sociala relationerav
Ekonomisk konservatism bestämmer; lön efter effektivitetägarna
Förtroende för maktens och ordningens institutioner
Religiositet förtroendeoch för kyrkanoma
Benägenhet fostra barnen till konformitet och anpassningatt
Teknologisk orientering tilltro teknologitill vetenskap,

framgångBenägenhet fostra till individuellbarnenatt

jämförelseI med andra länder visar svenskarna jämförelsevis måga
värden för:

Strikt samhällsmoral
Traditionell familjesyn
Protestbenägenhet gräsrotsaktiviteter
Offervilja för miljökampen

detKrav goda arbetet
Subjektiv livstillfredsställelse

jämförelseI med andra länder visar genomsnittligasvenskarna värden
för:

Privatmoral sexuella frågorrelationer, bio-etiska
Förtroende för demokratins institutioner
Post-materialistiska frihetsvärden
Tolerans etniska minoritetermot
Tolerans avvikande beteendemot

kulturellaDen gemenskapens betydelse för det goda äktenskapet
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Sammanställningen antyder onekligen flera intressanta särdrag i sven-
ska värderingssystem. anspråkAven sammanställningen inteom ger

heltäckande resultat för samtliga de värde-att attvara genom ange
dimensioner ingår i EVS-materialet kan den visarsäga attsom man
delvis väntade, delvis oväntade resultat. jämförelseI med de aktuella
15 länderna skulle svenskarna mindre1 intresserade auktori-vara av

sociala relationer önskar utveckling auktoritärttära mot ett mer
samhälle, överordnades instruktioner finner riktiga behöverman
följas, 2 mindre intresserade ekonomisk konservatismvara av
ägarna bestämmer själva hur verksamheten skall bedrivas, ef-över
fektiv anställd skall tjäna mindre effektiv, 3 känna mindreänmer
förtroende för maktens och ordningens institutioner polis, rättsvä-
sende, försvar, kyrka , företag, 4 sekulariserade, 5stora vara mer
visa mindre tilltro till vetenskap och teknologi, 6 mindrevara
benägna fostra barnen till konformitet d.v.s. betona uppträ-att att gott
dande, lydnad, religiös betona beslutsamhet, oberoende, fan-tro, att
tasi, 7 mindre benägna fostra barnen till individuellattvara
framgång d.v.s. hårtbetona sparsamhet, arbete, 8 visaatt en

avståndsamhällsmoral frånta exempelvis skattefusk,strängare mer
behållasocialt fiffel, stöld, hittegods, lögn i egenintresse 9 haetc,att

krav det goda arbetet exempelvis arbetet skall bidra tillstörre att
personlig utveckling, det skall stimulans, tillfälle till initiativ,att ge
inte för stressigt, innebära bra arbetstider, respekterat, 10vara vara
visa benägenhet delta i olikastörre eller gräsrotsaktiviteteratt protest-
har deltagit i eller kan tänka sig delta i namninsamlingar, vilda
strejker, demonstrationer, bojkotter, husockupationer. förtjänarDet
slutligen svenskarna visar högre värden för olika aspekternämnas att

den subjektiva livstillfredsställelsen.av

långtDet skulle föra för frånredovisa svarsfrekvenser ochatt vart ett
de aktuella länderna och för och de aktuella värderings-av var en av

domänema. Här räcker det med konstatera svenskarna i fleraatt att av-
frånseenden skiljer sig abstrakt medelvärde för värderingsdi-ett resp.

mensioner. sådantMen resultat inte tillräckligt för utpekaär sär-ett att
dragen i särskild svensk mentalitet frånskulle skilja sig andraen som

Någramentaliteter. de svenska särdragen skulle kunnaav vara mer
grundläggande såandra. fallI skulle det framförallt de grund-än vara
läggande särdragen konstituerar den svenska mentaliteten. detFörsom
andra kan inte utesluta andra länder uppvisar iatt stort settman samma
särdrag sådantsvenskarna. I fall den svenska mentalitetenettsom vore
inte typiskt svensk för flera länder.utan gemensam
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sådanaFör beakta invändningar någotkan det ivärtatt attvara mer
fråndetalj visa resultat simultan fler-dimensionen analys 1990en av

års frånEVS-material samtliga 16 länder nämndes Ester etsom ovan
al., 1993: 1580. Resultaten redovisas i Figur visar grund-1 attsom en
läggande differentiering de aktuella nationella värderingssystemenav

låter tvåenklast sig efter övergripande dimensioner. förstagöras Den
ådimensionen kombination sidan kyrksamhet ochutgör en av ena re-

åligiös och andra sidan privatmoral och kritisksträngtro en syn
abort. Med hjälp ivärdena denna dimension kan länderskiljaav man
med jämförelsevis höga värden hög kyrksamhet, strikt privat-syn
moral, motvilja från lågaabort länder med jämförelsevis värden.mot

Den andra dimensionen gäller kvalitativ indelning mellan länderen
uppvisar frånstrikt samhällsmoral till skillnad länder harsom en som

jämförelsevis framgång.stark betoning individuell Denen senare
inställningen hårtkaraktäriseras vill lära barnen arbete ochattav man
sparsamhet samtidigt lägger mindre vikt vid osjälviskhet ochsom man
tolerans. Med fri och sannolikt överdriven tolkning kan kanskeen man

dimensionen speglar skillnaden mellan kollektivistiska och in-säga att
dividualistiska såvärderingssystem, eller skillnadenvill,om man
mellan betoning det bästa eller individens bästa.en av gemensamma

tvåFigur 1: Indelning 16 västländer i grundläggande värde-av
från årsringsdimensioner. Resultat 1990 EVS-undersökning.

strikt privatmoral,Kyrksamhet,
motvilja abort:mot
Laga värden värdenHöga

Strikt samhällsmoral Sverige Irland
Danmark Nordirland
Norge Italien
Storbritannien Spanien

Individuell framgång Holland U.S.A.
Belgien Canada
Frankrike Portugal
Väst-Tyskland
Island
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Resultaten i Figur fyra länder. Om bortser1 antyder grupper av man
från bil-detaljer kan de protestantiska nordiska ländernasäga attman

värderingsmässig region Danmark och Sverige skulledar där utgöraen
kärnan. katolska Sydeuropa inklusive det katolska Irland skulleDet
bilda andra region medan det protestantiskt och katolskt blandadeen

FrankrikeMellaneuropa med Holland, Belgien, Väst-Tyskland och
blandadeskulle tredje. Slutligen skulle det likaledes religiöstutgöra en

värderingsmäs-Nordamerika med U.S.A. och Canada fjärdeutgöra en
sådan regionalise-sig region. kan hävda värderingsmässigMan att en

ring förefaller intuitivt rimlig och den tilltro till den analysatt somger
såledesligger bakom aktuella indelningen. bör denden Här nämnas att

frånstatistiska ligger till för resultaten inte utgickanalys grundsom
några helst restriktioner värderingsmässiga regionernadeattsom om

ändock tycksskulle geografiskt sammanhängande. Att analysenvara
åtminstone tilltron tillbilda delvis sammanhängande regioner ökar re-

sultaten.

tvåutifrån mediansnitt i deIndelningen länder i Figur l har skettav
behöver skillnadernagrundläggande dimensionerna. det skäletAv

Skillna-mellan fyra länder inte särskiltde stora.grupperna av vara
får På viktigtderna inte överdrivas. detsätt är att noteram.a.o. samma

indelningen skulle finnasi de fyra ge utesluter detatt attgrupperna
betydande deskillnader mellan länder inom och Atten samma grupp.

såledesnordiska förts utesluter inteländerna till ochen samma grupp
olikheter,de nordiska länderna sinsemellan kan uppvisa betydandeatt

också båda dimensioner ligger till grunddet gäller de centralanär som
för gruppindelningen.

reli-det gäller den horisontella indelningsgrunden, denNär avsersom
skillna-gion, privatmoral och inställning till abort, finns de tydligaste

å åderna mellan sidan Irland, Nordirland och U.S.A. och den an-ena
måndra Danmark och Sverige i viss och Frankrike.Holland Närsamt

det skillnadengäller den vertikala indelningsgrunden, den som avser
fram-mellan strikt samhällsmoral och inriktning individuellen en

gång, åñnns de skillnaderna mellan sidan Irland, Danmarkstörsta ena
åoch Sverige den Belgien, och Canada.andra Portugal, U.S.A.samt

båda fårOm kombinerar de indelningsgrundema deman man gruppe-
ringar redovisas i Figur Figuren visar talakanattsom man om en
särskild nordisk kultur värden förskulle kännetecknas lägresom av

tillåtandereligiös och kyrksamhet, liberal privatmoral medtro en mer
visavi frågor,sexuella relationer och bio-etiska inklusive abort,synsätt
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intresse individuell fram-striktare samhällsmoral och lägre företten
gång. sådan såledesmentalitet i nordisk,En skulle kärnanutgöra en
särskilt dansk-svensk mentalitet. finns dock skälHär att att ettupprepa
sådant konstaterande inte innebär exempelvis Danmark och Sverigeatt

helt lika det gäller de aktuella värderingarna. detskulle Attnärvara
finns skillnader mellan innebär inte skulleattgrupper resp. grupper

inbördes likavara

fårskillnaden mellan de olika länderDen största mangrupperna av
därför detlängs diagonalerna i Figur Man kan säga attattgenom

kollekti-finns inte obetydlig skillnad mellan det sekulariserade ochen
Nordamerika,vistiska Norden och det religiösa och individualistiska

individualistiska ochmellan det sekulariserade och Mellaneuroparesp.
religiösadet och kollektivistiska Sydeuropa.

således talaövergripande mening kan sammanfattningsvisI en man
tvånordisk värderingsmässig mentalitet i grundläggandeom en som

frånhänseenden skiljer sig andra kulturella regioner. vidDet som en
första anblick svensk mentalitet visar sig vidtycks närmarevara en
eftertanke nordisk.snarare vara en

från sådantResultaten ungdomsenkäten bör i perspektiv. Enettses
viktig uppgift blir studera hur de svenska ungdomarna för-attm.a.o.
håller sig till de äldre generationerna vid de grundläggande dimen-

tvådiskuterats Intuitivt föreställa sig dia-sioner kansom ovan. man
Åsådantmetralt skilda perspektiv för studium. sidan kanett ena man

utgå från den andan eller i kulturell regionkärnanatt gemensamma en
definitionsenligt delas alla, generationstillhörighet. Deoavsettav
skilda generationerna skulle samlas kring kärnan i den värderingsmäs-
siga nationella identiteten. Ju värderingsdimension utgören enmer
viktig komponent i nationell anda, desto mindre värderingsskillna-en

frånvaroder generationer.mellan Omvänt skulle kunna säga attman
värderingsskillnader generationer definitionmellan kär-av per anger

Å utgå fråni den nationella kulturen. sidan deandra kan attnan man
nationella eller regionala kulturella identitetema historisktutgör ett an

ständigt förändras skilda utvecklingssprocesser där inte minstsom av
föregångare.de skulle ändrade livsbetingelser skulleP.g.a.unga vara

de förtrupp i förändringsprocessema bildaochutgöraunga en en
motkultur den förhärskande nationella kulturen. Generations-mot

påtagligaskillnader skulle därigenom särskilt vid de aspektervara av
den historiskt givna nationella kulturen för föränd-är mest utsattsom
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ringsprocesser. Oavsett vilket utgår frånperspektiv kan hurman man
helst detsäga synnerligt intresse förhållandetär studeraatt attsom av

mellan generationer vid de värderingsdimensioner har diskuteratssom
och sitt kärnan i svensknordisksätt utgör mentalitet.ovan som en

Sådana studier skulle kunna ligga till grund för diskussionen om
eventuella förändringar den svenska mentaliteten. Eftersomav ung-
domsenkäten innehöll flera intervjufrågorde har föranväntsav som
analysen de nationella och regionala låtervärderingskulturema sigav

sådant studium genomföras. Analyserna i kommandeett presenteras
kapitel.

2.3 Religion och moral i 16 länder

Som avslutning detta kapitel kommer några de nationellaav svars-
fördelningar har diskuterats redovisas i detalj. Redo-attsom ovan mer
visningen syftar till belysa hur differenserna mellan de olikaatt stora
länderna vid de aktuellaär värderingsdimensionema. Aven skill-om
naderna mellan de olika länderna statistiskt säkerställda kan de vidär

anblick triviala.närmare När arbetar med material blirstorasynas man
små differenser statistisktäven säkerställda. denFör intresserade kan

de nationella stickprovennämnas varierar mellan 1000 ochatt cza
2800 detNär gäller de svarsfördelningar redovisassvarspersoner. som
i det följande bör enskilda procenttal och medelvärdennoteras att
självfallet kan behäftade med fel vad sadesutövervara som ovan om
svårigheter jämföra frånresultat skilda kulturella kontexter. Manatt
bör därför inte lägga alltför vikt vid enskilda värdenstor utan mer se
till allmänna tendenser.

Tabell 2.1 visar frånresultat 1981 och 1990 för den religiösa
dimensionen. Tabellen redovisar värden för aspekter, gällertre en som
privat religiös tvåoch gäller relationen till kyrkor ochtro som sam-
fund, dels i form gudstjänstbesök, dels i form förtroende för kyr-av av

förmågakornas adekvata olika problem. Tabellen visaratt ge svar
klart de nordiska länderna, särskilt Danmark och påatt Sverige, ligger

nivåerlägre deavsevärt övriga länderna,än inklusive frånde nationer
det kyrkligt blandade Mellaneuropa i samband med Figur sadeslsom
visa låga nivåer för det religiösa desamma engagemanget som nor-
diska ländema. I allmänna ordalag kan resultaten visarsäga attman en
tydlig dansk-svensk sekulariserad Tabellen visarsärart. dessutom att

länderna har mindre tillbakagångmerparten för det religiösasettav en
och kyrkliga under l980-talet. Tillbakagången har dockengagemanget
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inte medfört skillnaderna mellan länderna har blivit mindre. Denatt
nordiska inte mindre vid Minsk-tydlig 1980-talets slut.särarten är
ningen har varit ungefär lika i länderna. Enstor merpartenm.a.0. av
allmän tendens minskningen till betydande del skettharär att genom

generationsutbyte, i undersökningsteknisk innebärmeningett attsom
årsden äldsta år,generationen vid 1981 undersökning 66-75 vi-som

sade jämförelsevis höga värden för det religiösa och kyrkliga engage-
år åldersstrecketnio fallit förhar det ochövremanget, ersattssenare

års år,1990 18-27 generation visar betydligt lägreyngstaav en som
värden för de olika dimensionerna religiöst Esterettav engagemang

årsal., 1993: 64. Om till 1990 visar sigresultat dessutomet man ser
genomgåendetydliga generationsskillnader innebär deattsom yngre

visar lägre värden. Förutsättningar för 1980-talets allmänna ochatt
långsamma tillbakagång för det religiösa fortsättaskallengagemanget

således.finns frånEn kommande diskussion resultaten ungdomsen-av
käten antyder dock bilden för Sveriges del skulle kunnaatt vara annor-
lunda.

Enligt Figur 1 bygger den horisontella indelningsgrunden reli-utöver
pågion inställning frågor,till olika s.k. privatmoraliska inklusive

påabort. Med privatmoral frågordels bio-etiska synavses syn
självmord, eutanasi, döda i självförsvar, dels olikasynsättatt
aspekter sexualitet sexuell otrohet, homosexualitet, prostitutionav

Enkätfrågornaoch narkotikabruk. utformade lO-gradigavar som
skattningsskalor där för varje handling fick i vilkenman ange

ansågutsträckning den kunde rättfärdigas kan aldriglattman
rättfärdigas; kan alltid10 rättfärdigas. Indelningen i privatmoral
visavi samhällsmoral jfr i framställningen först främstochärsenare
empiriskt motiverad och inte helt i analytiskt hänseende.klar
Resultaten i Tabell 2.2 visar de nordiska länderna inte visaratt samma
tydliga för privatmoralens del för religionens. Härsärart som

någraföreligger inte skillnader visavi de mellaneuropeiska länderna,
exempelvis Väst-Tyskland, Holland, Belgien och Storbritannien.
Däremot finns skillnad det katolska och U.S.A.Europagentemoten
Om till medelvärdet för de aktuella skalorna kanman ser man
knappast de nordiska länderna skulle speciellsäga utgöraatt en
kategori. bildenHär Nord-Irland, Irland och Portugalär attsnarare

någotvisar striktare bedömningar övrigade länderna. det gällerNärän
inställning till abort kan i bilden densamma.säga ärstort sett attman
Den nordiska vid den första indelningsgrunden skullesärarten m.a.0.

ha med den religiösa komponenten med den privatmo-göra änattmer
raliska, inklusive abort.synen
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detNär gäller förändringen mellan 1981 och 1990 visar Tabell 2.2 en
tillåtandeallmän utveckling till privatmoral. utvecklingDennaen mer

låter förståssig endast delvis vid religionen, d.v.s. isättsamma som
generationsutbyten. Analyser inte redovisas här tydertermer av som

dessutom gått hållden nordiska utvecklingen har skilda vidatt
sexualmoralen frågorna.inställningen till de bio-etiska Vid denresp.
första komponenten kan märka utveckling striktamotman en mer syn-

frågorna tillåtandemedan vid de bio-etiska utvecklingsätt moten mer
kan märkas Pettersson 1994. Vid den förstasynsätt komponenten
återgångkan bland de generationerna till striktare synsätten yngre

märkas; vid den andra komponenten kan fortsattmärkaman en
tillåtandeutveckling bland de nordiskaDensynsättmot mer yngre.

utvecklingen för privatmoralens del delvisochsammansattsyns m.a.o.
motsägelsefull. hellerInte vid inställning till utvecklingenabort syns

någralikartad i de olika länderna. länder, däribland Sverige ochIvara
gåttDanmark, har utvecklingen minskad för de aktuellamot acceptans

bevekelsegrunderna legitima skäl till Möjligenabort. dennaärsom
utveckling relaterad till utvecklingen sexualmoral.strängaremot en
Om däremot till Spanien, U.S.A. och Canada har utvecklingenman ser
varit den någonMan kan inte finnamotsatta. m.a.o. gemensam
tendens vid abortfrågan.synen

det såledesNär gäller privatmoralen bilden kompliceradsyns vara mer
vad fallet vid de religiösa värderingarna.än För attsom var upprepa

vad sades kan sammanfattningsvis konstatera denattsom ovan man
nordiska, dansk-svenska tycks tydlig vid de religiösasärarten vär-mer
deringarna vid de privatmoraliska.är

återgåFör till indelningen nationella värderingssystem i fyraatt av
gällde den andra åtskillnadindelningsgrunden mellan län-grupper en

der visar strikt frånsamhällsmoral skillnadtill länder visarsom som
betoning individuell framgång.större De samhällsmoraliska be-av

dömningarna i vilken utsträckning göraaccepterar attavser man
anspråk förmånersociala inte har till, inte betalarätt attman
kollektiva färdmedel, skattefuska, köpa stöldgods,att att emotatt ta

Liksom vid privatmoralen hade de aktuellamutor, etc.
intervjufrågorna utformats lO-gradiga skattningsskalor därsom

för handling fick i vilken utsträckning densvarspersonerna resp. ange
kunde rättfärdigas. Skillnaden mellan dessa bedömningar och de
privatmoraliska beståkan i de samhällsmoraliskanärmast sägas att
bedömningarna gäller relationer mellan medborgarna och det
offentliga medan de gäller i vilken utsträckning accepterarsenare man
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medborgarna i privata angelägenheter handlar efteratt egetmer
gottñnnande.

Den andra aspekten den aktuella indelningsgrunden gällde inrikt-av
ning individuell framgång. intervjufrågorDe användes försom
denna avsågaspekt vilka egenskaper ansåg särskilt viktiga attman
barn fick lära sig. Skilda analyser har visat hårtegenskapernaatt ar-
bete att sparsam kan användas indikatorer denresp. vara som
aktuella aspekten. Att denna ha individuell framgångmedsägs att

motiveras bådadegöra indikatorerna visar negativt sambandattav
med egenskaperna tolerans och osjälviskhet.

Enligt indelningen i Figur skullel de nordiska länderna kännetecknas
striktare samhällsmoral och mindre inriktning individuellav mot

framgång. Tabell 2.3 visar bådaresultat för aspekterna. Allmänt kan
resultaten knappast någrasägas visar dramatiska skillnaderatt mellan

de olika länderna det gäller sarnhällsmoralen.när Overlag kan man
samtliga länder visarsäga strikta bedömningar. Medelvärdetatt den

tio-gradiga skattningsskalan ligger någotvärdet indikerarrunt som
allmänt avståndstarkt från de aktuella handlingarnaatt ochtarman
de aldrig kan rättfärdigas.nästan Mellan tredjedel ochattanser en en

fjärdedel kategoriskt avstånd från ll 12 eller mindretar av mer
omoraliska handlingar. Värdena i tabell 2.3 visar Sverige, Dan-att
mark och Norge tillsammans med Nord-Irland nå-och Irland har givit

striktare bedömningar övriga länder, därän Frankrike visar degot
tillåtande Men det viktigtsynsätten. betona skillnadernamest är att att

mellan den förstnämnda och de övriga länderna inte ärgruppen
iögonfallande.

Allmänt kan de sarnhällsmoraliskasägas bedömningama visaratt en
utveckling tillåtande under l980-talet. för-mot synsätt Avenmer om
ändringarna inte deär regel statistisktär säkerställda. Andrastora som
analyser inte här visar utvecklingen tillå-presenteras attsom mot mer
tande låterdelvis förståssynsätt sig i sådanttermer av genera-
tionsutbyte diskuterades i samband med religion och privatmoral.som
Till bilden ocksåhör skillnaderna mellan varandra följandeatt ge-
nerationer för Danmarks och Sveriges del mindre vid samhällsmo-är
ralen vid privatmoralen.än skildaDe generationerna skulle m.a.o. vara

enade strikt samhällsmoral någotde mindreän striktamer om en om
privatmoraliska bedömningarna. Diskussionen i tidigare avsnittett
nämnde de värderingsdimensioner där generationernaatt överensvar
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sagdai nationella andan.skulle kunna betraktas centrala den Detsom
för striktytterligarekan därför anföras attett argumentsom en

känneteckna nordisk mentalitet.samhällsmoral skulle en

framgångpå skillnaderna mel-gäller inriktning individuellNär det är
nordiska och övriga länder begränsadelan de länderna om-av samma

visarsamhällsmoralen. nordiska ländernafattning vid De synner-som
någralåga deför denna dimension medan enbartligen värden öv-av

särskilttill andelar. gällerriga ländema kommer märkbara Detupp
Frankrike, Belgien, Portugal och U.S.A.

tydligaste särdra-Sammanfattningsvis därför dekan attman upprepa
mentaliteten gäller deni nordiska, särskilt dansk-svenska,den as-gen

det däremotmed religion och kyrksamhet Närpekt har göra.attsom
samhällsmoral och inriktningprivatmoral, inställning till abort,gäller

på framgång, indelningen iindividuell de skillnader antydsär som av
statistiskt säkerställda.inte lika iögonfallande, deFigur 1 även ärom

något fördjupa och kom-den bakgrunden har det sitt intresseMot att
det gällerbilden nordiska ländernas eventuellaplettera de särart närav

samhällssynen.

någraför ytterligare aspekterTabell 2.4 resultatpresenterar av
ordningens in-förtroende för maktens ochsamhällssynen, nämligen

protestbenägenhet,stitutioner för demokratins institutioner, samtresp.
relationer.sociala och ekonomiskasyn

något lågt förtroendeResultaten visar Sverige ligger det gällernäratt
för maktens och ordningens institutioner försvar, polis, rättsvä-

vid förtro-företag visar genomsnittligt värdesende, kyrka, stora samt
tidningarna,för demokratins institutioner utbildningsväsendet,ende

statsförvaltningen. Indelningen och be-fackföreningarna, riksdagen,
tvånämningen de institutioner i analysernaär gängsetyperna avav av

kritiseras.EVS-materialet. utesluter självfallet inte den kanDetta att
gårexempelvis indelningen delvis medkanMan tvärsnotera att en

ocksåkanindelning i statliga och privata institutioner. Man attnotera
några medinstitutioner, exempelvis rättsväsendet, lika mycket har

skyldigheterdemokratiska rättigheter med medborgerliga attsom
från sådana emellertidbortser invändningar kanOmgöra. manman

två institutioner visarförtroendet för deatt typernanotera enav
fördifferentierad bild. känner förtroendeAtt typen avman

nödvändigtvis förtroende förinstitutioner innebär inte känneratt man
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Den svenska mentaliteten skulle kombinationutgörasen annan. av en
jämförelsevis lågt förtroende för maktens och ordningensav

institutioner och medelhögt förtroende för demokratins.

frånEVS-materialet de 16 länderna visar allmän utveckling moten
minskat förtroende för de aktuella institutionerna, särskilt maktens och
ordningens institutioner. Denna utveckling åtminstonekan åter-delvis
föras långsiktigatill värderingsförändringar, exempelvis den fortsatta
sekulariseringen Listhaug 1990. När det gäller generationsskillnader
kan de visar mindre förtroende, särskilt för de insti-noteras att yngre
tutioner här har kallats maktens och ordningens institutioner. Densom
svenska utvecklingen minskat förtroende för maktens och ord-mot
ningens institutioner låter ocksåsig delvis förklaras i sådanttermer av
generationsutbyte diskuterats tidigare.som

När det gäller benägenhet delta i olika opinionsyttringaratt typer av
namninsamlingar, bojkott, demonstration, vilda strejker visar Sverige
jämförelsevis höga värden. Generellt kan protestbenä-säga attman
genheten bland deär ochstörre det härvidlag finns tydligaattyngre
generationsskillnader. Protestbenägenheten såökade i gott samt-som
liga länder under 1980-talet, inte minst i Sverige. låterDenna ökning
sig till betydande förståsdelar sådanti generationsutbytetermer av

diskuterats tidigare i kapitlet, d.v.s. års lågpro-1980som attav
testerande äldsta generation har utbytts års1990mot yngsta genera-
tion, betydligt protestbenägen.ärsom mer

Tabell 2.4 visar dessutom Sverige ligger lägst det gällernäratt
uppslutning kring vad kan benämnas auktoritära sociala relationersom

ekonomisk konservatism. Vid den första aspekten visar Sverigeresp.
tillsammans med de övriga nordiska länderna någraoch ytterligare an-
dra lågaländer andelar bejakar utveckling respektstörremotsom en
för auktoriteter den anställde blint skulle följa arbetsled-attresp.
ningens instruktioner. Vid den andra aspekten visar Sverige tillsam-

med Norge och någraytterligare lågaandra länder andelarmans som
förordar skallägarna bestämma företagensatt skötselöverensamma

det rättvist den effektiveär fåranställdeatt betalt. Iresp. mer mer
båda de sistnämnda dimensionerna skulle det avståndetstörsta
föreligga mellan Sverige och U.S.A. Var tionde femte svenskresp. var
skulle omfatta typvärderingar jämfört med ameri-resp. cza varannan
kan. Dessa skillnader längs diagonalen i Figur 1 de skill-motsvarar
nader i religiöst diskuterats tidigare. Till bildenengagemang som av
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låga relationer hör deför auktoritära socialade värdena även att
Holland visartillsammans med Väst-Tyskland ochnordiska länderna

föräldrar och barn.för demokratiska relationer mellanhögst värden
NordirlandItalien, Spanien, Irland ochligger U.S.A. Frankrike,Här

degenerationsskillnader kanlägre. det gällerNäravsevärt noteras att
konservatism ochförorda ekonomiskmindre benägnaär attyngre

relationer.auktoritära sociala

visarresultaten i Tabell 2.4Sammanfattningsvis kan säga attattman
och kännetecknasSverige, delvis tillsammans med Danmark Norge, av

ordningens institutioner,förtroende för maktens ochlägre genom-
benägenhetdemokratins institutioner,snittligt förtroende för störreen

intressegräsrotsaktiviteter, mindretill opinionsyttringar och samt ett
ekonomisk konservatism. Manauktoritära sociala relationer ochför

Sverige och deresultatet kompletterar bildenkan säga attatt nor-av
samhällsmoral.utmärkas strikt Detdiska ländema skulle mestav en

kanske intekännetecknet den nordiska mentalitetenutmärkande är
mycket egalitärskulle strikt likasamhällsmoralenatt utan envara

svårare underordning och hie-passivmentalitet har att accepterasom
rarki.

nordismlivskvalitet och känslomässig2.4 Subjektiv

antagandenmentalitet inte sällanTill bilden särskild nordisk hörav en
både beträffandelivskvalitet,den skulle kännetecknas godattom av

förhållanden upplevelser. Ta-objektiva och inre subjektivayttre
några subjektiva dimensionen.bell 2.5 redovisar resultat för den

tillfreds sitt arbetsliv gäller enbartResultaten gäller hur medärman
tillfredsförvärvsarbetande, vilken valfrihet känner i sitt liv, hurman

förhållandetmed sitt liv, mellan positiva och negativa upple-ärman
velser under de veckorna Bradbum Affect Balance Scalesenaste

vilkenvilken tillit känner till medmänniskoma. Oavsettsamt as-man
pekt den subjektiva livskvaliteten till ligger Sverige och deav man ser

Canada.nordiska länderna högst, ibland tillsammans med U.S.A. och
in i detaljer och analys vad dessa resultatUtan närmareatt en av

egentligen speglar kan hävda resultaten pekarkort och gott attman
nordiska mentaliteten kännetecknas jämförelsevis högadenatt av

livssituationen.värden för den subjektiva utvärderingen den egnaav
gällde i varje fall vid början slut. Vilken bety-Detta 1980-talets och

årensdelse de ekonomiska utveckling härvidlag haft diskuterassenaste
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så någrai kommande kapitel. möjligtDet eftersom deär göraatt av
enkätfrågor ligger till för ocksågrund resultaten i Tabell 2.5 in-som
gick i ungdomsenkäten.

Sammanfattningsvis kan emellertid diskussionensäga attman av en
särskild svensk eller nordisk mentalitet har resulterat i bild ka-en som
raktäriserar Sverige och de nordiska länderna, särskilt iDanmark, ter-

tillåtandesekularisering och delvis privatmoral, tendens tillmer av en
strikt samhällsmoral och betoning egalitära relationer högasamtav

sådanvärden för den subjektiva livskvaliteten. Det inom kontextär en
ungdomsenkätens bild de generationerna bör Begränsadeav unga ses.
och obetydliga generationsskillnader vid dessa aspekter tyder att

stårgenerationerna enade kring traditionella,den nationella särarten.
åEventuellt generationsskillnader vid dessa aspekter kan andrastörre

åtminstone tvåsidan diskuteras i olika perspektiv. möjlighet kanEn
de inte har hunnit i natio-särdragen denännuattvara unga anamma

nella kulturen så.de med tiden kommer Engöraatt attmen annan
möjlighet kan de ändrade livsbetingelser mindreärattvara unga p.g.a.

påbenägna dessa särdrag och lämna vadär vägatt attanamma som
har varit den svenska kulturens karaktäristika. försiktig gissningEn är

bilden kommer visa sig och komplicerad ochatt att sammansatt att
svårligen kan belägga enhetlig, övergripande tendens vid deman en

aktuella värderingsdimensionema.

Avslutningsvis kan det ha visst intresse helt denkort nämnaatt att
nordiska åtföljassärprägeln tenderar subjektiv känslomässigatt av en

på fråganordism. Svar i de nordiska EVS-intervjuernaöppenen om
vilket eller vilka folk känner gemenskap med visar demest attman
nordiska folken, särskilt svenskar, danskar och kännernorrmän, en
inte obetydlig gemenskap med varandra. finns emellertidHär
antydningar någottill generationsskillnader. De visar störreyngre
benägenhet vända sig utanför Norden, exempelvis till de anglo-att
saxiska länderna. finnsDet f.ö. andra studier ipekarsom samma
riktning Weibull Också förhållandeoch Rosengren, 1993. detta bör
beaktas skall diskutera ungdomarnas samhällssyn. Tillnär man
sarnhällssynen hör hur orienterar sig i sin omvärld. förHär tycksman
ungdomarnas del finnas spänning mellan traditionell nordisken en
orientering och anglo-saxisk ocheller kosmopolitisk.en yngre





.. .



55

Kapitel 3

Uppväxtförhållanden

JoachimAv Vogel

Sammanfattning

Drygt femte ålderni 16-29 år kommer från skilsmässohem,ettvar
vilket dubbelt så många förär generation sedan. Skilsmässo-som en
bamen överrepresenterade bland ungdomarär med arbetsmarknads-
problem, bland arbetarungdomar och storstadsungdomar. Ungdomar
med borgerliga sympatier och ungdomar på personlig gudtrorsom en
kommer oftare från fullständiga uppväxtfamiljer.

Föräldrarnas stöd till barnens utbildning formi de stödde långattav
utbildning, hjälpte till med läxoma, beröm och gick på föräldra-gav

verkar ha ökat påtagligt, takt medmöten i föräldrarna själva fickatt
allt högre utbildning och förståelse för utbildningens betydelse, och i
takt med utbildningskraven faktiskt har skruvats Enkätsvarenatt upp.
understryker också klasskillnaderna: arbetarbam får mindre stöd,

framför alltför långa utbildningar.

14-07564
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äldreskolani änha trivtstycks inte sämreUngdomsgenerationen
bråk medskolk,konflikterupplevthar deDäremotgenerationer. mera

bättremöjligenspeglarGenerationskillnademamobbning.lärare, en
skolgång, medlängretrivselskola: högretoleranteller trotsmera

arbetar-blandvanligareSkolproblemkonflikter.för ärtoleransmera
arbetsmark-medUngdomarföräldrahem.splittradevidbam,

Skolproblem.haftoftareharnadsproblem även

medlivssituationgenomgången ungdomarsvibörjarkapiteldettaI av
till barnenstöddesssammansättning,uppväxtfamiljensuppväxtåren:

Redovis-skolan.erfarenheterungdomarnasuppväxtåren, och avegna
ochetableringförförutsättningarungdomarsbildskaningen avenge

kapiteli ldiskussionentillanslutningMedlivet.fram ivälfärd längre
ochbarn-underförvärvakanungdomaralltsådetgäller resurser som

skolan.ochuppväxtfamiljennämligentvåungdomsåren arenor,
för-framtidungdomarsförbetydelsefullUppväxtfamiljen är genom

värderingar,ochkunskaperöverföringstudieintresse,medling avav
skolåren ochunderstödekonomisktochpsykologiskt un-samt genom

i sko-viktigsåledesFöräldrastödet äretableringsfasen.der resursen
iochmåste konkurrera erövraungdomarochbarnlan, där resursernya

arbetsmarknaden.inkanmeriter sättasform somav

därungdomsenkäten,kapiteldettai ärunderlagetstatistiska ung-Det
frågorpå retrospektivaår hartill 29åldrarnai svarat omdomar upp

uppväxttid.sin

hemforhållandenSplittrade3.1

nå-skilts, därharföräldrarnahemmiljö, därsplittradiAtt växa enupp
samboendealdrigföräldrarnaavlidit, därharföräldrarna varavgon
föräldrarnabiologiskadeandramedvuxit änhareller där uppman

problemkänslomässigadels innebärakannackdelar. Detflerahakan
iföräldrarna,medkontakterbegränsadeuppväxtåren,under en av

kanskeskolbyten,flyttning ochstyvfäder,medkonflikterregel fadern,
Å si-andraskolarbetet.uppföljningföräldrarnasikontinuitetsämre av

fort-barnenförbättre äniblandskilsmässaföräldrarnaskandan vara
uppväxtfamiljen.inomslitningarsatta
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Sedan länge har skilsmässofrekvensen ökat, vilket idag kan avläsaman
i statistiken andelen åldersgrupperi olikaöver vuxit medsom upp
splittrade hemförhållanden, dvs. där föräldrarna skilde sig innan barnet

år,hade fyllt 16 fadern eller modern avlidit eller där barnet växte upp
någonmed de biologiska föräldrarna.än Retrospektiva inter-annan

vjuer åldrari olika visar längre tids-överattav settpersoner ettman
perspektiv under perioden 1930-1980 flyttade ihop vid allt ål-lägre
der, allt fler förblev ensamstående eller någonatt det undermen var
period, och fler förblev barnlösa. Samtidigt minskadeatt parrelatio-

varaktighet. Under de åren30 har allt fler barn upplevtsenastenernas
föräldrarna har skilts, den fullständigaatt kärnfamiljen ändåärmen

helt dominerande. Av 60-talisterna upplevde 8 föräldrarnaprocent att
skildes och 3 föräldrarna aldrig levde ihop. 76procent att procent av
60-talisterna levde hela tiden ihop bådamed föräldrarna. Bland 50-
talistema det sig 82rör Dessa uppgifter kommer frånprocent.om
SCBs löpande levnadsnivåundersökningar ULF SCB, 1992.

I ungdomsenkäten kartlägger vi 70-talisternas uppväxtfamiljer, där
splittrade uppväxtfamiljer blivit vanligare.ännu Men bland 10-,även
20- och 30-talisterna andelen inte bådamedväxte föräld-var som upp

relativt hög, då någotskälen annorlunda, nämligenrarna men var
dödsfall. Man skulle kunna 50- och 60-taletsäga kärnfamiljensatt var
guldålder: det då flest barn fick bådemedväxa ochvar upp pappa

Sedan kom skilsmässovågen. Det emellertid viktigtärmamma. att
konstatera den fullständiga familjen fortfarandeatt dominerande.är
Av dagens undomsgeneration ålderni år16-29 har 70 procentca.
vuxit tillsammans bådamed sina biologiska föräldrar tabell 3.1.upp
Bland 35-74-åringar det 10är flera. Skillnaden hängerprocentca.

med förändringar föräldrarnas skilsmässofrekvens. Av 16-samman av
19-åringarna har 22 upplevt föräldrarnas skilsmässaprocent före 16-
årsåldern. Bland 35-54-åringarna det sigrör 9 och blandprocent,om
55-74-åringarna 2 Hos de äldsta det betydligtprocent. är vanli-om ca.

någon föräldrarna dog.attgare av

Tabell 3.1 visar för det första kvarboende ungdomar någotatt oftare
bådabor med sina biologiska föräldrar. Längre kvarboende kan dels

bero föräldrarna de väljer hålla ihop, delsatt ungdomarna
själva de väljer bo kvar längreatt uppväxtfamiljennär intakt.är
Längre kvarboende kan också underlättas ekonomiskt det sigrörom

tvåförsörjarfamilj.om en
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mellan splittradevisst sambandfinnsvisar vidare detEnkäten ettatt
arbetsmarknaden: desvårigheter för barnenuppväxtfamiljer och av

från skilsmässohem. Vi-något fleraungdomarna kommerarbetslösa
ifrån storstad oftarearbetarhem ochungdomar växtdare har upp

starkasig emellertidfall detföräldrahem. I ingetsplittrade rör om
samband.

också ungdo-uppväxtförhållanden förkonsekvenserharSplittrade
vänstersympati-värderingar. degrundläggande Av ungamarnas mera

frånnågot skilsmässohem,flerakommerför SAP och Vsörerna
intedegällerborgerliga sympatisörer. Detsamma ärjämfört med som

frånoftarepersonlig gud kommertroende. Ungdomar trorsom en
tabelluppväxtfamiljer se l.fullständiga

sociala miljö3.2 Föräldrahemmets

livsstilochvärderingaröverförs kunskaper,föräldrahemmetGenom
betydandeinnebärastöd kangenerationerna. Föräldrarnasmellan en

mån föräldrarnai dengeneration,överföring till nästaav resurser
bistårmiljö ochintellektuellstimulerandestudier, erbjuderfrämjar en

på för-viavsnitt tittarutflyttningen. dettaefter Iekonomiskt före och
politik italadevilken utsträckningutbildning, iäldrarnas ommanegen

invandrar-hadereligiösa, deföräldrarnaföräldrahemmet, omvarom
sina barn. Ikundelevnadsstandard de nästabakgrund densamt av-ge

beträf-från ungdomarnauppgifterdetaljeradesnitt följer sedan mera
utbildning.till derasföräldrarnas aktiva stödfande

högskoleutbildningföräldrar harungdomar ärAndelen trevars
femteårgånger sedan. Idag harför 20-30högre änän ung-varmernu

finnshögskoleutbildad. Detfardom under 30 är ettmor resp somen
utbildning. Denoch barnensstarkt samband mellan föräldrarnas

har ökatbegränsadmellan generationernasociala rörligheten är men
kvalifice-klasstrukturen: andelenframför förändringarallt p.g.a. av

uppåtriktadökadkontinuerligt och framtvingarrade jobb ökar rör-
Sverige harindustriländer tyderJämförelser med andralighet. att

social rörlighet Vogel, 1987.större

oftarestorstadsungdomarvisas invandrarungdomar ochI tabell 3.2 att
detungdomar harföräldrar, medan arbetslösahar högskoleutbildade
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sällan. Det hänger med det sociala det ärarvet:mera senare samman
arbetare hårdastdrabbas ocksåarbetslöshet, och de harunga som av

oftare föräldrar arbetare. sociala ocksåDet visar sigär iarvetsom par-
tisympatierna: borgerliga såungdomar har dubbelt ofta högskoleutbil-

föräldrar.dade

22 ungdomarna svarade i enkäten det förekom oftaprocent att attav
talade politik i deras uppväxtfamilj. härAven bety-man om ser man

dande klasskillnader. Politiska diskussioner betydligt vanligareär
bland tjänstemannabarn arbetarbarn 23 14 ochän procent,resp mera
ovanliga bland arbetslösa lågutbildadeoch blandäven ungdomar. Ta-

ocksåbell 3.2 tyder på borgerliga frånungdomar oftare kommeratt
politiskt intresserade Vårtföräldrahem. studenturval, omfattar tresom
samhällsvetenskapliga utbildningar, har självklart betydande över-en
vikt politiskt intresserade uppväxthem.av

12 ungdomarna någon förälder religiöst ak-procent attav uppgav var
tiv. harDet betydelse för ungdomarnas religiositet. Mindrestor egen

femte årunder 30 påän personlig gud, 40tror procentvar en men av
någondessa hade religiöst aktiv förälder. Endast 2 deprocent av som

inte troende hade religiösa föräldrar ocksåse tabell 3.2. finnsDetvar
betydande skillnader mellan invandrarungdomar och svenskar: tre-var
dje invandrarungdom hade religiöst aktiva föräldrar. Liksom politik är
religion i föräldrahemmet måni viss klassbunden: det vanligareär ett

för tjänstemannabarn, och för tjänstemän och akademiker.tema unga

Invandrarbakgrund såvälkan språkkunskaper, kul-vara en resurs
erfarenheterturella nackdel problem arbetsmarknaden.som en

17 ungdomarna har invandrarbakgrund, någondvs föräl-procent av av
drarna född utomlands, och modersmålär 9 hade änannatprocent
svenska, dvs lärde språksig före svenska. Invandrarbakgrundett annat

endast obetydligt vanligare blandär arbetslösa. Ungdomar med vän-
stervärderingar och troende ungdomar har oftare invandrarbakgrund.

fåttUngdomar har allt möjligheter bo kvarstörre i föräldrahemmet,att
i takt med förbättringar bostadsstandarden. vår tidsAvstora av ung-
domsgeneration har 80 haft tonårstiden.under helaegetprocent rum
Förändringen märks tydligt jämför åldersgrup-mellan olikanär man

35-54-åringarnaAv hade endast 39 åroch 55 detöverprocentper. var
21 procent.
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utbildninginställning till3.3 Föräldrarnas

skol-stöd till sina barnsekonomiska och psykologiskaFöräldrarnas
barngång faktorn bakom det socialaden avgörande ärverär attarvet,

åtgärder harStudiesocialasocioekonomiska ställning.föräldrarssina
i sammanhanget.haft begränsade effekter detendast

utfrågningrelativt omfattandeingickungdomsenkätenI ung-omen
i derasskolgång, föräldrarnasgällde delsdomarnas engagemangsom

skoltid seskolgång, erfarenheter sinungdomarnas nästadels avegna
ålder.avsåg års Föräldrarnas stödFrågorna 15situationen vidavsnitt.

måste ungdomarnaomfattande. 87 rapporterarprocent avanses som
fråganlång utbildning nejviktigt medtyckte detföräldrarnaatt var

lång utbild-mednågon det bortkastatföräldrarna tyckteom varav
två tredjede-ochmed läxläsningenfick ofta hjälpning. Varannan

föräldrarna78 berättarofta beröm föräldrarna.lar fick attprocentav
regelbundet gick föräldramötena.

blivitharåldersgrupper föräldrarnajämför olikaOm attser manman
förändringar. Detåren, det sigaktivare med ochallt rör storaatt om

ökat, ochutbildning harföräldrarnasantagligenberor mest att egen
utbildning.också Dessutomintresse stödja barnensdärmed deras att

kravockså ställer alltutbildningskraven ökat, vilket ävenstörrehar
föräldrarna.

också på sig upplevakvinnor tycker störreTabell 3.3 tyder ettatt unga
lång utbildninggällerdet däremotföräldrastöd Närmännen.än

39pojkar och flickor:skillnad mellanföreligger omvänd procent aven
båda föräldrarnarapporteradepojkarnaflickorna och 47 attprocent av

svårt hurlång utbildning.ville de skulle Det avgöraär attatt ta en
svåra be-sigskillnad egentligen Detbetydelsefull denna rör om

anspråk varandrasbåda förväntningarkönens ochdömningar där de är
frågorna flickor fickmåttstock. enda därnämligen denDetta är av

å sidan väl medkorresponderar andrapojkarna.mindre stöd Detän
långa finns detfördelningen utbildningar. Numeraden faktiska av

ifråga utbildningensnågra skillnader mellan könenknappast ge-om
går utbildningarna fortfa-nomsnittliga längd. de allra längstaDäremot

kapitel.något Deutsträckning till serande i nästastörre männen ty-
har ofta kort ochkvinnoyrkena i offentlig sektorpiska och relativt nya

fortfarande harmedellång eftergymnasial utbildning, medan männen
prestigeyrken.överrepresentation det gällerviss nären
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I enkäten ställdes vidare frågor inflytande påhade valetom vem som
utbildning och yrke i femtonårsåldem. Tabell 3.3 visar poj-av att

kar sig påverkaslät sina fader, och flickor sina mödrar.mera av av
Skillnaderna småemellertidär och det talar inte heller i detta fall för

omfattande diskriminering döttrarna.en mera av

Tabell 3.3 visar vidare kvarboende ungdomar tyckte deras föräl-att att
drar stöd, jämfört med utflyttade ungdomar. föräl-Bättregav mera
drastöd till barnens skolgång leder rimligen till längre kvarboende,
dels utbildningen därmed faktiskt bliratt längre, delsp.g.a. p.g.a. av
goda relationer med föräldrarna. Däremot arbetslösa derapporterar att
fått litet stöd, och detsamma gäller arbetarbarn och eljest ungdomar

lågutbildademed föräldrar. Arbetarbamens föräldrar hade också haft
mindre inflytande sina barns utbildnings- och yrkesval. I linje med
dessa resultat ligger klassificeringen efter partifärg: ungdomar harsom
borgerliga partisympatier har påfallandehaft stöd i föräldra-större
hemmet.

tabellI 3.3 ocksåvi skolan, dvs lärarna, har haft relativtattser svagt
inflytande ungdomars utbildnings- och yrkesval endast 4 procent.

3.4 Ungdomarnas erfarenheter skolanav

skolgångLängre bör innebära konflikter i skolan. Elevermera som
inte studiemotiverade tvingasär kvar. När etableringen som vuxen ge-

arbete, ekonomi, bostad, ekonomiskt oberoendenom en egen egen av
föräldrarna fördröjs bör konfliktnivån öka: fler ungdomar borde van-
trivas i skolan, och hamna i olika konfliktsituationer såsom bråkskolk,
med lärare och mobbning. De ungdomar deltog i ungdomsenkätensom
fick retrospektiv information hur de upplevde sin skolgångge närom
de IS-årsåldern.i Antagligen färgas dock bedömningarnavar av
skolgången i sin helhet: problem inträffade någonbör hasom senare
inverkan minnesbilden. 56 ihågkom de trivdes, 57procent att pro-

det inte förekom decent skolkade,att och 72 hadeatt al-anser procent
bråkdrig med sina lärare. 38 berättade någon gångde råkatprocent att

för mobbning under sin skoltid iut eller utanför skolan.
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åldersgrupperJämförelser mellan olika alltsåoch generationer, som
ifråga skolgångensskiljer sig längd visar betydande skillnader.om

Andelen trivs något: tonåringarna,har ökat 61 blandprocentsom va-
många gårfortfarande åldrarnai skolan, 55 i 35.överprocentrav

Skillnaderna kan eventuellt spegla ocksåbättre skola, den kanen men
tidsavståndetbero till skoltiden. Däremot har dagens ungdoms-

generation haft skolgång.konfliktfylld fler harDet ären mera som
bråkskolkat och haft sinamed lärare, jämfört med vuxengeneratio-

också påverkasskillnaderDessa kan minneseffekter, i dennerna. av
Åmån de äldre förtränger ungdomsåren.konflikter i andra sidan kan

också tänka sig skolan har blivit mindre auktoritär och tolerantattman
för konflikter. bådeDet skulle kunna innebära högre skoltrivsel och
fler ungdomar bråk, alltsåhamnar i skolk och vilketsom

ocksåmed enkätresultaten. Okade konflikter kanöverensstämmer som
redan nämndes inledningsvis skolgångbero längre längre expone-
ring, vilket kan färga minnesbildden kommer fram i enkäten.som

Enkätsvaren också råkarvisar pojkar trivs och oftare i kon-sämreatt
flikter flickor. också skolgång,Tabell visar3.4 konsekvensernaän av
skoltrivsel hemförhållanden fåroch för det arbete sedan efterman
skolan. Arbetslösa ungdomar trivdes i skolkade oftare,skolan,sämre
råkade bråki med sina lärare, och fler blev mobbade. Detsamma gäller
arbetarbarn frånoch barn ocksåsplittrade föräldrahem. finns tyd-Det
liga samband med partisympatier och religiositet: medungdomar
vänstersympatier icke-religiösaoch ungdomar trivdes i skolansämre

ocksåoch hade konfliktfylld skoltid. Mest välanpassadeen mera var
de fick längst utbildning, dvs högskoleutbildade ungdomar.som

Tabell 3.4 Erfarenheter skolgång. Procenttal.av
Källa: ungdomsenkäten 1993.

trivdes skolka- ej bråk futsatt
i skolan de ej lärare mobbingm

16-29 âr 55.6 57.4 71.5 38.3

16-29 ár män 51.1 55.2 69.4 36.7
kvinnor 60,4 59.8 73.6 40.0

16-19 är 61.3 64.0 72.6 32.5
20-24 ar 57.4 56.7 71.2 37.2
25-29 är 49.7 53.3 70.9 43.6
35-54 är 54.8 71.0 81.9 33.1
55-74 är 55.3 90.4 90.3 20.4

16-29 år, där inte annat anges
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Tabell 3.4 fortsättning Erfarenheter skolgång.av
Procenttal. Källa: ungdomsenkäten 1993.

trivdes skolka- ej brák futsatt
i skolan de ej mobbninglärarem

16-19 år 55. 63. 69.män 28.
20-24 är S3. 53. 69.män 37.
25-29 år män 45. 50. 69. 42.

kvinnor16-19 är 67. 64. 76. 37.
kvinnor20-24 är 61. 60. 73. 36.
kvinnor25-29 är 54. 56. 72. 45.

FAMILJETYP
Kvarbo 16-24 är 60. 62. 75. 31.
Ensambo 16-24 ár 58. 58. 70. 39.
SYSSELSÄTTNING

utbildningI 74. 36.
tillf. arbeteI 71. 38.
fast arbete 74.I 40.

Anställda 73. 39.
Arbetslösa 61. 41.
Sysse1sättn.problem 67. 39.
SOCIAL BAKGRUND
Arbetarbarn
Tjänstemannabarn
Arbbarn män

kvinnor
Tjmbarn män

kvinnor
Invandrare
Storstad 16-29 är
Lágutb. föräldrar
UPPVÄXTFAMILJ
Fullständig
splittrad
Fullständig män

kvinnor
Splittrad män

kvinnor
Flyttade vid 15-18
PARTISYMPATIER
Vänstern
Borgerliga
RELIGION

pá GudTror
pá högre maktTror

Ej troende
UTBILDNING

efter2 ár grsk.
Skolslut före 19 är
Högskoleutb.
STUDENTURVAL
Socialt arbete

ekonomiInternat.
Sociologi
Samtliga
HELA BEFOLKNINGEN
16-74 är
16-74 år män

kvinnor
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Kapitel 4

Utbildning

JoachimAv Vogel

Sammanfattning

Ungdomsutbildningen har ökat sedan 70-talet. Mellan 1980avsevärt
och 1992 ökade andelen tonåringar enbart studerade dvssom ung-
domar står utanför arbetskraften från 34 till 58 procentsom
gymnasieutbyggnaden, och från 8 till 15 bland 20-24-procent
åringar. Dessutom hade det blivit vanligare med studier parallellt med
förvärvsarbete. Okningen antalet ungdomsstuderande snabbastav var
på 90-talet, vilket konjunkturejfekt konsekvens tredjeär en resp. av
gymnasieåret.

Utbildningsskillnadema mellan könen internationellt små.är sett
Sedan 1975 har andelen studerande ökat bland flickor änmer unga
pojkar. Invandrarbam hävdar väl ifrågasig utbildning.om

Utbildningspremien ekonomisk utdelning högre studier harav-
minskat långsiktigt resultat löneutjåmning.ettsom av
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10-årsöversikt välfardsutvecklingen VogelEnligt SCBs senaste av
år1986 ökar den befolkningens utbildning med ungefär ett pervuxna

underifrån:årtionde. välutbildadeUtbildningsökningen framväxer
pensionärer under tid medungdomar väsent-ersätter växtsom upp en

dåligt kortare skolplikt, och längre utbildning exklusiv. Idagvar mera
18-19-årsåldem. årefter 60 sedanlämnar de flesta skolan För var man

år också utbildningens12-13 slutade skolan. Detta avspeglas inär man
vuxenutbildningen.fördelning befolkningen, den omfattandei trots

utbildning,eftergymnasialBland lO-talistema har 4 längreprocent
40-talisterna sigbland det 14rör procent.om

ständigt ungdomsutbildningen väsentlig förutsätt-Den ökande är en
ning för produktivitetsutveckling välfärdsutveckling. Ungdomsut-och

bådebildningen och därefter vuxenutbildningen tillgodoser de ökande
utbildningskraven inom olika yrken, och expansionen kompe-nyaav
tenskrav den förändrade yrkesstrukturen. Detta avspeglas integenom
minst i socioekonomiska blir allt färre,den strukturen: arbetaryrkena

någraminskar framför inteoch bland dessa allt yrken har sär-som
skilda utbildningskrav. Analogt andelen kvalificerade tjänste-växer

lång utbildning.mannajobb, särskilt yrken kräver eftergymnasialsom

väsentlig individuellsnabbt ökande ungdomsutbildningenDen är en
tillgång färdigheter kanför ungdomsgenerationen: kunskaper somger

också rikare livin inte bara arbetsmarknaden,sättas utan ettger
fritiden. Samtidigt ökar utbildningskostnaderna, vilket blir växandeen

ocksåbelastning för de äldre generationerna, framtidsinveste-men en
ring. ungdomsgenerationens perspektiv den ökandeSett är ung-ur
domsutbildningen inte odelat positiv. ungdomsutbildning kanLängre
bli konkurrensfördel för vissa, utslagning för andra. Ut-en men

såvälbildningsinflationen ställer allt krav alla ungdomar, istörre
ifrågameriteringshänseende kostnader i form studieskul-som om av

der. Dessutom innebär längre ungdomsutbildning utträdetatt ar-
betsmarknaden sker betyder uppskjutna inkomsterDet och attsenare.

framåttidpunkten för ekonomiskt oberoende flyttas i tiden. Därmed
också frånminskar förutsättningarna för utflyttning föräldrahemmet,

och uppbyggnaden förskjutsden materiella levnadsstandardenav
uppåt åldrarna. alltså fåi Okande ungdomsutbildning kan konsekven-

såvälför etableringen arbetsmarknaden, bostadsmarknaden ochser
konsumtionsmarknaden ifrågai vidare bemärkelse, familje-som om
bildning.
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Diagram 4.1
respektiveutanför arbetskraften studerar. ProcentPersoner som av

åldersklass. Källa: AKU

60 á
Män 16-19

årMän 20-24
årKv 25-34

O I I II I II I 1 I II I I I Iu I I iu 929086 8882 8478 801970 72 74 76
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detta kapitel redovisasI utvecklingen ungdomsutbildning ochav vux-
enstudier 1975.sedan Redovisningen bygger i huvudsak ULF och

arbetskraftsundersökningar.AKU SCBs

4.1 Ungdomsutbildning och studiedeltagande

16-29-åringarnaMellan 1975 och 1991 ökade andelen studerande av
med 10 procentenheter till 34,5 samtligaHär inkluderasprocent.ca

bådestuderande, heltidsstuderande och studerande samtidigtsom
förvärvsarbetar inkl. tjänstlediga. Uppgifterna veckan föreavser

något.intervjun. harDen ökat Om enbart räknarsenare gruppen man
de inte förvärvsarbetade under mätveckan ökar andelensom

frånstuderande ungdomar till19,0 25,6 dvs med endast 6,6procent,
procentenheter diagram såledesse 4.2. siffror visarDessa ök-att
ningen främst gäller ungdomar studerar parallellt med för-som
värvsarbete, finansierar studier med förvärvsarbete.resp.

SCBs arbetskraftsundersökningar fråndels längre tidsserier 1970ger
dels möjligheter för särredovisningar väsentligtstörre störrep.g.a.
stickprov. diagramI 4.1 visas utvecklingen för och kvinnor imän
åldrarna år.16-19, 20-24 25-34 Redovisningen gäller studeranderesp.

inte förvärvsarbetar. Diagrammet visar ungdomsutbildningensattsom
omfattning åldersgrupperökar i samtliga sedan 1980, blandmest
tonåringarna. På 90-talet ökade andelen gick i gymnasieskolan,som
och också lågkonjunkturendär effekten och tredjeser man av
gymnasieåret. 20-årsåldernförAven ungdomar i markantser man en
ökning andelen studerande 90-talet, vilket likaledes börav vara en
konjunktureffekt.

I tabell 4.1 visas andelen i olika ungdomsgrupper befinner sigsom
under utbildning. Här finns de välkända fårtendenserna: arbetarbarn
mindre utbildning, och detsamma gäller arbetslösa. Invandrarung-
domar utbildar sig i utsträckning infödda svenskar.större än

4.2 Vuxenstudier

baraInte andelen ungdomsstuderande, andelen vuxenstude-ävenutan
rande ökade under perioden tabellse 4.1. Med Vuxenstudier avses
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Diagram 4.2
åringar. SCB: ULFKälla:studerande blandProcent 16-29

40
harStuderande arbetesom-

Samtliga studerande- -

30

20

10

O
9189 9086 87 88197576 80 81 82 83 84 8577 78 79
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Tabell Utbildning.4.1 Nuläge 198891. Procenttal.

stude deltog i Utbildningsnivå:
rande enbart kort 3árvuxen- gymn,

studier förgym 2 år eftgymn eftgym

16-29 år 33.0 52.9 31.3 ll.9 15.1 3.4

16-19 år 72.5 68.0 79.0 4.7 0.5 .20-24 år 21.3 46.5 12.5 18.0 20.8 1.6
25-29 år 13.7 47.6 12.7 11.6 21.0 7.8
35-54 år 4.5 45.7 25.5 12.2 15.6 13.8
55-74 ar 0.5 24.1 54.7 7.8 5.8 6.4

16-29 ár män 31.3 52.1 31.7 10.8 15.4 3.9
kvinnor 34.7 53.9 30.9 13.0 14.9 2.9

16-19 år män 71.2 66.9 80.0 4.3 0.2 .kvinnor 73.8 69.0 77.9 5.1 0.7 .20-24 år 19.3män 44.4 12.8 16.5 22.4 1.8
kvinnor 23.5 48.8 12.1 19.6 19.0 1.3

25-29 år män 13.2 48.5 14.0 10.1 19.9 8.8
kvinnor 14.2 46.6 11.3 13.1 22.2 6.7

35-54 år män 3.1 43.2 26.1 16.8 14.3 14.5
kvinnor 6.0 48.2 24.9 7.5 16.8 13.0

55-74 år män 0.4 21.8 52.3 12.2 6.2 7.9
kvinnor 0.7 26.3 56.9 3.9 5.4 5.1

ÅR16UNGDOMAR -2 9
Ensamföräldrar 19.7 30.0 31.9 8.9 7.5 2.9
Arbetslösa 16.5 43.8 29.6 10 5 16.2 3.2

Arbetarbarn 24.0 46.7 31.0 9 0 8.5 1 2
Tjänstemannabarn 41.0 60.1 30.2 13 9 21.1 5 3

Infödda svenskar 32.7 53.1 31.1 11.4 15.1 3.4
Invandrare 36.1 52.0 33.6 17.4 16.2 3.0

16-74 är 11.3 41.9 33 9 10.8 13.3 8.8
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Procenttal.Utbildning. Utveckling 1975-1991.Tabell 4.1 tr
signifikant.förändringenökning ochPlustecken ärattanger

Utbildningsnivå:istude deltog
3árstudier enbart kortrande gymn,
eftgymnår eftgymnåret förgym 2sen

+4.0 -1.5+6.2 -13.1 +1.7år +8.916-29

0.0-0.1-3.2 -2.4 +2.916-19 år +18.8
-0.2+5.9-18.7 +5.320-24 år +2.3 +8.5
-3.0+6.4+9.6 -18.4 -2.325-29 år +4.3
+8.3+1.4 +10.2+14.0 -29.435-54 år +0.8
+3.7+2.3 +2.8+8.3 -18.155-74 år -0.1

0.0+0.1+17.9 -1.6 -5.6 +1.516-19 år män
0.0-0.4kvinnor +4.3+19.5 -5.0 +0.8

+0.4+6.2-16.3 +2.520-24 år +1.7 +12.1män
-0.7+5.5kvinnor -21.7 +8.5+3.1 +5.l
-2.1-9.3 +5.4+11.4 -14.125-29 är +2.5män
-3.9+7.6kvinnor +5.0+6,1 +7.8 -22.8
+7.3+8.6-24.0 -0.835-54 år +0.5 +13.8män
+9.2+11.8kvinnor -34.9 +3.6+1.1 +14.3
+3.7+2.4 +3.2-17.855-74 år -0.3 +8.5män
+3.7kvinnor +2.2 +2.5+8.2 -18.4+0.1

-0.9-2.3 +4.1+8.2 -12.016-29 år +7.2män
-2.1kvinnor +4.0-14.3 +5.9+10.7 +4.2

år16-29UNGDOMAR
-1.2+7.2 +0.1Ensamföräldrar +2.0 -24.7+10.3
-2.6+12.6+0,8Arbetslösa +6.2 -18.4+l.1

-1.6+3,8-12.5 +1.6Infödda svenskar +8.2 +5.4
-0.8+7,3-21.1 +3.5Invandrare +13.2 +10.7

+3.7+1.3 +6.716-74 år +2.7 +10.3 -21.9
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deltagande i kurser, studiecirklar, kortare hobbykurser inkl. utbild-
ning arbetstid året.under Sedan 1975 har andelensenaste vuxen-
studerande bland alla år16-74 ökat med 10 procentenheter tillvuxna
42 Aven bland ungdomar har vuxenstudiema ökat i omfatt-procent.
ning, med 6 procentenheter till 53 ökningen iär störstprocent, men
medelåldern. Inom ungdomsgenerationen finns den ökningen istörsta
20-årsåldern, efter gymnasietiden.

Tabell 4.1 visar också sambandet mellan klassbakgrund och utbild-
ningsdeltagande, analogt med resultaten beträffande ungdomsut-
bildning. Arbetarbam, arbetslösa, ensamföråldrar och arbetare har lä-

deltagandefrekvens. Och utbildning redan har destogre mer man
får tjänstemän, särskilt högre deltar oftare i vuxenutbildningmer man:

arbetare. Invandrarungdomarän skiljer frånsig däremot inte svenska
ungdomar, och de har dessutom ökande deltagandefrekvens.

4.3 Utbildningsnivå

Uppnådd utbildning beskrivs i tabell 4.1 med fyra kategorier: enbart
förgymnasial utbildning, års2 gymnasiestudier, kortareänresp mer
eftergymnasiala studier årsminst 3 eftergymnasiala studier. Ut-samt
bildningsskillnadema mellan könen små,relativt klart mindre iär än
andra industriländer. Skillnaderna mellan generationerna ännusyns
inte fullt i detta material, eftersom ungdomsutbildningen fortfarandeut
pågår för del ungdomsgenerationen. Bland dagens 55-74-storen av
åringar stannade andelen med enbart förgymnasial påutbildning 55

medan det 25-29-åringarnabland ligger Dåprocent, 13 procent.ca.
det sig dessutomrör betydligt skolår,fler eftersom skolplikten harom

ökat avsevärt.

Förändringarna sedan 1975 gäller framför allt andelen med enbart för-
gymnasial utbildning, har minskat bland ungdomar, och andelensom
med kort eftergymnasial utbildning. Det uttryck förär ett attsenare
utbildningskraven har mångaökat för yrken ligger ef-som numera
tergymnasial och högskolenivå vårdpersonal.t långaDen efter-ex
gymnasiala utbildningen har däremot minskat aning bland ungdo-en

-1,5 procent. Det istället ökningär bland 35-54-åringarmar storen
+8,3 procentenheter. Detta den generationär upplevde den storasom
utbyggnaden högskoleutbildningen 60-70-talet.av
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Utbildningsnivån i olika ungdomsgrupper följer välkända mönster.
Arbetarbarn har mindre ofta själva högre utbildning, däremot ser man

andelen med enbart förgymnasial utbildning minskatatt blandmest
arbetarbarn, vilket beror gymnasieskolans utbyggnad. Storstads-
ungdomar har högre utbildning, och invandrarbarn hävdar sig iväl
jämförelse med infödda svenskar.

4.4 Utbildningens ekonomiska konsekvenser

Ungdomsutbildningen alltsåhar ökat Det förutsättningavsevärt. är en
för framåtskridande,ekonomiskt och det tillför också ungdomar kun-
skaper och stärker deras arbetsmarknaden och rikareettresurser ger

påliv fritiden. Men samtidigt ocksåhar ökade utbildningskrav skärpt
konkurrensen på arbetsmarknaden: konkurrerar högre kvali-man en
fikationsnivå. påKraven ungdomar har ökat etableringskostnaderna i
form utträde arbetsmarknaden, inkomster, studie-av senare senare
skulder i flerallt yrken och lägre standard etableringsåren.under

Men lönar det sig utbilda sig livslöneperspektivatt Ut-sett ettur
redningen den sociala snedrekryteringen genomförde beräkningarom

utbildningspremien långti tidsperspektiv Eriksson och Jonsson,ettav
1993. Löneutjämningssträvandena, särskilt under 70-talet, minskade
successivt utdelningen högre utbildning i årslön.form Diagramav av
4.3 visar tillbakablickande jämförelse medelinkomsten för mänen av
födda 1935-44 med olika utbildningsnivå från 1951 och framöver
Sammanräknad nettoinkomst, fast penningvärde. Inkomsterna ivisas
relation till inkomsten för den lägsta utbildningsnivån obligatorisk ut-
bildning. Diagrammet visar de lägst utbildade fick tidiga inkom-att

och de skaffade sig högre utbildningster, sedan igenatt dettatogsom
i livet.senare

Diagram 4.4 visar med teknik hur den ekonomiska avkast-samma
ningen universitetsutbildning har minskat årskull årskull.för Deav

årskullamaäldsta såledesfick bättre utdelning: de mindre ochvar en
exklusiv fick bättre inkomster tidigt.mera grupp som

Några år efter 30-årsåldern högskoleutbildade igen vad de förlorattar
jämfört med dem endast fick obligatorisk utbildning diagramsom
4.5. Eriksson och Jonsson utbildning fortfarande lönar sig,attmenar
inte minst döma tillströmningen tillatt högskolorna. Tillav
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också upplevelserinte bara inkomsterdessutomincitamenten hör utan
ochkunskapfritidsliv, ochochifråga arbetsmiljö resurser somom

bemärkelse.värdefulla i vidareärstatus som

1935-44, medför föddalivscykeln4.3 InkomstDiagram män,över
medförmotsvarande inkomstrelation tillolika utbildning i män en-

Källa:glidande medelvärden.årsobligatorisk utbildning. Fembart
LNU.

Relativ inkomst
2.5

F

r2.0

Univer-: ------
sitet15
Högre--
sekundär:

LO Lägre-
sekundär
Yrkes--------05 skola
Obliga--
toriskr

O 1 .. .. .. .. . .I .. . . ..v . . . .y .. .. . . . 46403530252016
Ålder
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Diagram 4.4 Inkomst livscykeln för universitetsutbildadeöver imän
olika årskullar i relation till motsvarande inkomst för med enbartmän
obligatorisk utbildning. Fem års glidande medelvärden. Källa: LNU.

inkomstRelativ

1905-1914&gt;&gt;--
1915-1924Ã
1925-1934

1955-1964--0 nu.....................Nunn...immun. 5020 25 30 35 40 45 5510
Ålder

Diagram 4.5 Kumulerad inkomst livscykeln för föddaöver män,
1935-44, med olika utbildning i relation till motsvarande inkomst för

med enbart obligatoriskmän utbildning. Fem års glidande medelvär-
den. Källa: LNU.

Relativkumulerad
inkomst

2.5

C

2.0

Z Univer-------
15 site- 5-

Högre- é: sekundär
1.0 Lägre________

sekundär-
Yrkes. .... ..Os skola

Z Obliga-...., toriskO 156 1 §0 4635 4025 30
Ålder
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Kapitel 5

förlängda barndomenDen

Av LorentzonLars

Sammanfattning

värld de till. detämligen hjälplösa den kommer MenBarn i växerär
utvecklas,och den takt vilken deutvecklas. de utvecklasoch Hur i-

påtill vad de utvecklas beror hur de bemöts. Ioch kanske inte minst -
ungdomsvårdare ständigtegenskap barn- och jagmin möter ettav

klagomål det deungdomar nuförtidenslags inteatt tar ansvar som
deras föregångare gjorde. delar delvis dennaborde, och Jag upp-som

ungdomarna vårt nuvarande samhällefattning; ijag tror att snarare
rollen barn, knap-Men jagintar änstora trorsom som unga vuxna.

på barndetta val beror ungdomarna själva. Min är attatt tropast
oberoende så fort möjligt Attfaktiskt vill bli starka ochstora, som

med detta handlar knappast derasmånga ungdomar lyckasinte om
barn, vuxenvärldens, välmenande önskanlust förbli möjligenatt utan

och motstånd till fullo dem ide krets.mot att ta upp vuxnas

klagomålSannolikt har alla uttryckt dettajustgenerationer av vuxna
får hindra medpå efterkommande. detta faktumsina Men inte attoss
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vårasamhälle behandlarvårtfundera hurallvar vi, iöverstörsta
människor knappastuppväxandedel jagbarn. För min tror attegen

derasvuxensamhälle därdetavsides, och bortommår levaväl attav
full-bra biologisktdethellerföräldrar lever. Jag inte är attatttror

förlängd barn-påtvingad ochmåste socialtmänniskor leva i envuxna
hållna, och spekulativapersonligtdennadettadom. Det är somom

handlar.uppsats

Inledning5.1

kategorierna bam, ungdom,människor iindelar vidagligt tal,I vuxna
ungdomsundersökningen belyser,områdendeoch gamla. Ett somav

integrations-Attde och deintegration mellanhandlar vuxna.ungaom
faktum barnbl detuppkommit beroröverhuvudtagetproblemet atta

utbild-ochii värd,grad leverungdom i högoch omsorgs-enen egen
försörjningssam-föräldrarsderasvid sidan deningskultur vuxnas,av

många ställsså åtskildablilivsvärldar tenderarhälle. Dessa attatt unga
Densigsvårigheter försöker etableradeinför tesnärstora som vuxna.

marginellträckerdet knappastivill driva dennajag är attuppsats att
bristandeDenför desociala villkorenförändra de vuxna.unga

vår grundläggandemeningenligt minhandlarintegrationen synom
livsvärldar därforma dekommithur dennaoch ochbarn attsynunga

sig.uppväxttid utspelarderas

ungdomsun-på resultaten iaktuellasig inte debaserarMin uppsats nu
publiceradesammanfattning tidigaredersökningen, ärutan upp-aven

hållnapersonligtochde allmänna,förhoppningMin är attsatser. reso-
alltidutveckla denhjälp förtill vissjag redovisar kan attvaranemang

uppväxtvillkor.diskussionen barnslika angelägna om

ochbarndommellansociala gränsenbiologiska och5.2 Den
vuxenhet

Fråni sin bokpsykoanalytiker, skriverSjövall, svenskThorsten sexu-
funda-defyra bryggor,människanshumanismalism till mestom

människanochtill människamänniskamellanförbindelsernamentala
ipenis barnetochnavelsträngen, bröstet,samhället i Dettill ärstort.

fortgående, livet.reproduceradedetfödandet barnet,betydelsen av
människormellanbiologiska samband utgörkroppsligtDessa rent en
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våragrund för utvecklingen och sociala relationer.mönstrenav,

två förstaDe dessa bryggor, navelsträngen och bam-bröstet, utgörav
tvåbörjan,domens dess mellanmänskliga begynnelse, medan de andra

övergångbryggorna betecknar dess slut och dess i vuxenlivets rela-
åtminstonetionsmatris. Människans barndom eller tillbordeär, vara

då tvåända de bryggorna blir biologiskt tillgängliga sin fullaisenare
frånfunktion. verkligaDet och naturgivna uppbrottet barndomen är

realitetden barnet blivit fullvuxen, reproduktiv samhällsvarelse.att en
Puberteten och könsmognaden borde, vill anlägga bio-ettom man nu

dålogiskt grundperspektiv, den tidpunkt etablerandetvara som vuxen,
också i social bemärkelse, ägde rum.

alltsåBarndomen har biologiskt betingad början och biologisktetten
betingat slut, vilket faktiskt förutsättning för den kanutgör atten

från föregått vårtskiljas vuxenlivet. I de samhällen nuvarande harsom
övergång,ritualers hjälpmed kraftigt understrukit denna denman av

anledningen det varit viktigt markera skillnaden mellan barn ochatt att
vuxna.

vårtvilket jag samhälle,Suddas den har skett igränsen ut, menar
såvälupphäves faktiskt barndomen psykologiskavuxenheten,som som

socialaoch kategorier. betyder barnets sociala ställning blirDet att
både bamaårenosäker under verkliga i följande tidigade och de

vuxenåren. Utan slutpunkt och riskerar barnet exploaterasgräns att
fortsättningsvisdet och i sitt begynnande vuxenlivvuxet, attsom vore

påståbetraktas och bemötas barn. Det truismär närmastett attsom en
den inte färdigvuxna människan behöver, och har krävaännu rättatt att

fåsin omgivnings beskydd, fullvuxnaberoende, medan denatt vara
måstemänniskan betraktas likvärdigindivid,autonomsom en en

medborgare i sitt samhälle.vuxen

I min kliniska praktik har jag iakttagit fa-generelltnärmastettsom
åmiljeproblem barnen sidan mycket tidigt debemötsatt ena som om

samtidigt de faktiskt betraktasbarnen och be-vore vuxna som vuxna
de fortfarande för denbarn. Jag har kallat dettamöts omsom vore

förlängda barndomen.
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biologiskI mening barndomen slut i och med könsmognaden,tar som
inträder årsåldem.i 15-16 DåOfta tidigare de gamla bryggornaär
förbrukade eller borde i alla fall det. Den psykologiska navel-vara

till föräldrarna bordesträngen avklippt och den bordevara unge vuxne
inte längre leva, närd familjens symboliska bröst. fortsattaDet livetav
borde ske basis de bryggorna. På sexualitetens, ochav nya repro-
duktionens bryggor och den fullvuxnas sociala villkor. Men förut-
sättningen för det fullvuxna barnet kan lämna sin familj, pri-att som

livsmiljö, det kan vinnamär inträdeär och tillträde till bemyndi-att -
i de samhällel.gas vuxnas-

I konsekvens med detta har jag framfört åsikten människan bordeatt
bli fåmyndig, dvs fullvärdigt samhällsmandat i årsåldern.15-16ett
Enligt mitt tänka detta inte utifrånsätt bara logisktär biologisktatt ett
utvecklingsperspektiv, ocksådet den heltär avgörande och grundläg-
gande förutsättningen för människor skall kunna inte-att unga vuxna

såi den kallade vuxenvärlden. Eller frånvill detgreras ettom man se
håll; förändra villkoren i såvuxenvärlden den kanannat in-att att

ocksåalla de stödåtgärderAlla de politisktyngsta.rymma vuxna, som
syftar till underlätta integrationen riskerar målmissa sitt denatt att av
anledningen de bestäms de huvud. bordeöver Detatt unga vuxnas vara
de driver fram ungdomspolitiken tillsammans medunga vuxna som
de äldre. Nu blir ungdomspolitiken välmenande förmynderi.snarast ett

Dagens lagstiftning, också våravspeglar de försättersom syn unga,
de i minst komplicerad situation; de fullvuxna,ärsagtunga vuxna en

betraktas barn. Deras straffmyndighet ökar derasmen som men
medborgarrätt i Påallt väsentligt oförändrad. ålderär grund sin för-av

de uppträdaväntas i social mening erkännasutan attsom vuxna, men
De lever i utdragen parentestillvaro där de i grundensom vuxna. en

varken räknas barn eller Visserligen når densom vuxna. unge vuxne
myndighet årsvid ålder, denna myndighet i psykologisktarton ärmen
väsentliga aspekter beskuren.avsevärt

Det vanligaste försvara denna tvetydiga inställning låtasättet att år att
tonåringarbegreppen och ungdomar bilda slags mänsklig ochen egen

psykologisk kategori, legitimerar dessa motsägelsefulla anspråksom
den Det positiva med detta dvs införa mel-att ettunga vuxna. -

lanområde mellan barn och det faktum barnet i biologisktär attvuxen -
hänseende blir över natt. Menstruationen eller sä-vuxen en
desuttömningen inträffar plötsligt ofrånkomlig påminnelse ochsom en
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insikt manär stor inte längre barn.att Men inför dettaett över-nu -
väldigande besked följer sig psyket eller dennaturen socialaav vare
relationen med. I psykologisk och social mening har ofta transforma-
tionen till vuxenhet långtredan påbörjats,tidigare liksom barndomen
med dess relationsmönster sitter ocksåi tid efter det biologiskaen ge-
nombrottet.

finns alltsåDet visst fog för inställningen den justett könsmognaatt
bådemänniskan barnär och eller varken eller. Ungdom kan-ärvuxen,

ske bra begrepp för detta, tid där samhället tillhandahållerett en en pa-
där den just fullvuxnarentes, människanett utrymme kan fritt sigröra

i ingenmansland mellan bamdomslivett och vuxenliv. övergångs-Ett
område bådedär barndomsrester kan bearbetas och där misslyckade
vuxenförsök förlåtas.kan

Min hypotes dock denär denna vårtparentestillvaro, i nutidaatt sam-
hälle, olika skäl blivit så utdragen den suddat eller elimineratav att ut,
den omständighet jag ursprungligen skapade den dtror densom v s-ofrånkomligabiologiskt och plötsliga barndomens slutpunkt. Ung--domsåren har inte blivit kortfristigt övergångsornråde där barndo-ett

kan avslutas och påbörjasvuxenlivet i litet former,men trygga utan ett
utdraget ingenmansland faktiskt pågår, så könsmog-rätt ostörtsom av

Årnadens faktum, under år.tionästan Den har blivit liv i sig. efterett
år lever bådeett och och varken eller medman ettsom ytterst
oklara direktiv varför lever och vilket socialt uppdragom man man
har. Rättigheter och skyldigheter synnerligenär inte minst juridiskt-diffusa. Ar barn föräldrar ochett stort vuxensamhälletman som ens
skall hand eller ärta med rättigheter ochom, man en vuxen ansvar,
skyldigheter Tillhör dom skall sörja för samhället ellerman nu som
skall fortfarande försörjas och leva kvar i beroende detman av
familjära bröstet Ar familjeberoende bam, eller själv-ettman en
ständig, samhällsmedborgareung

I denna parentestillvaro finner de socialt identitetshindrade unga
och deras inteännu kamrater lösning mångai devuxna, vuxna en ung-

domskulturer skapas, kulturer jag svårthar förstå nå-som attsom som
förlängningsstadiumängot annat barndomen.ett sorts Dessa kultu-av

präglas ofta tidskonsumtion. Man lever i få bli, el-rer väntanav att
ler behöva riktig Man konsumerar vård,prylar, utbild-vara en vuxen.
ning och de verkligt tillhandahåller. Man fortfa-omsorg, ärsom vuxna
rande förankrad, ofta helt beroende sin ursprungsfamilj, fastav man

5 14-0756
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kan inte,sexualitetenbryggorna,tredje Deblivitdär nyavuxen.ennu
likt öl,tidsfördriv,användasinte änalla fallbör ieller annat mu-som

påupplevelseavbrottnjutbaraskänkerandra prylarochsik per-som
börjaskallvuxenlivetverkligadeti väntan attrongen

sinakraftfull iungdomstillvaroeller ärungdomskultur, yt-Denna
också vitaltmycketkulturdennaförvisso skapar nyt-tringar. Och som

från driftsomvand-denkommerKraftenhelhet.samhället i sintiggör
vuxeninträdet. Denbiologiskamed deti ochskerling unge vuxnesom

starkastedenkanskeavseenden,i allamänniskastark sam-är en
lust3-kraft ochaptit,har kvarjustDenhällsstegen. vuxna

verkligadedesamhällengångna tidersI oxarna somvuxnaungavar
bådebetydandesamhällskraft närDeraslassen.ofta drog de tunga var

skapa vägar.vidare ochsamhälletdra göragälldedet att nyauppror,
desamhället. IinnoveradekraftaggressivaochsexuellaDeras sam-

meddevår hälsadesföregåtthällsstrukturer vuxnaungaegen,som
och formagälldevälkomnande. Detbåde ochbävan att taett varaen

slut be-barndomensvuxenlivet,Inträdet iallas bästa.kraft tillderas
bekräftade barndomensallehanda riter,mederkändesochmöttes som

liv riktadesskapatillDriftenbörjan.livets egetoch det nyttslut attnya
samhället.in detritualerdessa gemensammagenom

kraftDriftensidag.allsknappastmeningenligt minhänderDetta
finnertillgodo. Densamhälletellerdenvarkenkommer vuxnaunga

ka-blir slagskulturDennaungdomskulturen.inomobjektsinabara en
florera. Enkankraften frittungdomligavilken den storinomrantän,

ungdo-sysselsättagår i praktikenungdomspolitiken attdel utav
Vi fruktar,ordningen.denså i onödande inte störatt vuxnamarna
inställningVuxenvärldenskraft och styrka.derasvälkomnaränsnarare

lämpligamed hjälpdeförhoppningslagspräglas att sys-avenav
bamlydigasiguppföraselsättningsåtgärder skall fortsätta storaatt som
intesträckervieller vadföräldrar, lärare, är,Viuppför sig vuxet.som
våriVälkomnaochkönsmognade barnvåra säger:tillfram handen

bidra tilldig ochförsörjatänker duinte HurVikrets säger nuvuxna
sigtänkerdefrågar hurinteviförsörjning ochsamhället enom

Viingenting alls.oftaVifarniljebildning.kommande säger upp-egen
möjligendenna,hoppadesgrundenvi ihandlaroch attträder som om

vårAttskallomärkligtupplevelseomstörtandelivets passera.mest
ungdomsgårdenfortsättaskalltelning vattenatt trampa som om

hade hänt.ingenting
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Och i det flertalet såfall händer just ingentingstora detta biolo-trots-giska genombrott. Man fortsätter det barn förväntas gårsom man vara,
kvar i skola, där den grundläggande relationen den mellanären vuxna
lärarna och bam eleverna. Om skolan erkände det faktum ele-att

skulle formerna för pedagogiken radikalt förän-verna var unga vuxna
dras. Man bildar inget hushåll, blir kvar åreftereget i föräld-man

hushåll, där brer såsig gårdet föräldrarnararnas ut hargottman om
lust krympa sig rådelleratt expandera hemmet. Man leveratt vidare i
sitt farniljära beroende, sannolikt inte för inte skulle viljaatt man sepa-

för denna separation iutan grunden förutsätterattrera haratt ettman
och tydligt samhällsmandat,tryggt medborgarskapeget i samhället.ett

I stället för drar samhällskärran, blir de alltmer krävandeoxar som
objekt för sina föräldrars ambitioner hjälpa dem, och inte minst föratt
alla de samhällsvårdare och lärare försöker sysselsätta sådemsom att
de kan känna mening med livet. För inte så länge sedan kanskeen var
problemet såväl barn exploateradesatt samhället. Mansom unga av
använde hänsynslöst deras krafter och förmögenheter åstad-till att
komma social Idag kan deras situationnytta. beskrivasnärmast som
det De har Niels Christiemotsatta. uttryckt det blivit obrukbara.som
De har i sin krafts dagar ståendeblivit på tillväxt. Frågan emellertidär

inte denna sociala position också kan beskrivas exploatering.om som
mångaHur lever inte på ungdomarna, producenterav oss som av pry-

vårdlar och skall tillfredsställa deras våra behov. Samhället harsom
bestämt ståde skall på tillväxt, förbliatt beroende och inte räknas som
fullvärdiga medborgare. svårtJag har detta avspeglarvuxna att tro att

genuin respekt för den ofrånkomliga svårigheter ståen unga vuxnas att
ben. Jag det bottnar itror orealistisk, idealiseradattegna snarare en

barndomen, innebär vi överbetonar barnets behovsyn attsom attav
få barn och beroende och underskattar barnets behovvara ochväxaatt
bli självständigt.

Men visst finns det väl fog för denna sociala konstruktion, dvs den att
låta den biologiskt få förbli i sin barndom. Ar det inteunge vuxne sna-

så just barnen intvingades iatt alldeles för tidigtrare vuxenliv i ti-ett
digare historiska epoker Visar inte tonårs- och ungdomspsykologin att
de adolecenterna långunder tid behöver fåunga slags mel-ettvara
lanting mellan barn och vuxna Ar det inte uppenbart de allra flestaatt
tonåringar behöver sina närståendes beskydd omvårdnadochvuxnas

de mindresätt barnen behöver det. Ar det intesamma till ochsom
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nå-så tid kanske behöverde just i denna änmed att mer vuxenomsorg
utifrånförstå de iakttagelserhar lätt dessa kommentarergonsin Jag att

Tonåringen ipå. samhälle uppträderi dagensde grundar sig ett
dennainfantiliserat Mengenerationerjämförelse med tidigare sätt.

psykobiologisktpå något naturgivetslagsinfantilisering beror sigvare
någonvårt slagsför, ellersamhälle lämnatstadium, utrymmesom

från livsmönster, socialtsida.ungdomarnas Derasmoralisk slapphet
dvs kravensociala villkoren,artefakt deoch psykologiskt är attaven

inte heltetablerar sigvuxenliknande barn. Deuppträda vuxnasomsom
fårinte detenkelt för deatt

livsvärldarskola5.3 Dagis och som

socialabiologiska och detmellan dethittills diskuterat glappetJag har
försvårigheter detta skaparde män-vuxenetablerandet och ungasom

också eftersigflertalet givetvisdetniskor, även stora anpassarom
svårigheterdefortsättningsvis diskuteraordning. villdenna Jag som

vårt nuvarandeifaktum barn ochmed dethar göra attatt sam-vuxna
så åtskilda genomleverlivsvärldar.i Barnen stör-hälle kommit levaatt

de le-offentliga institutioner, medanbarndom idelen sinsta vuxnaav
familjen,Mötesplatsenproduktionssamhälle.i bamfritt ärett somver

dess med-stödkultur förfritidskultur;reducerats till slagssnarast enen
livsarenor.centralalemmars mera

ifrån sig sina barnlämnaokomplicerat för föräldrarknappastDet är att
vård,svårt andrassitt barn iöverlämnatill dagis och skola. Det är att

vår tid. förhoppningnödvändighet i Denblivit socialdetäven enom
separationenoch legitimeraför kompensera ärbyggs attattuppsom

helst bättre deti sin livsvärld ochskall det brabarnet än annars
medanbra barndom,Institutionen skall barnethaft det.skulle enge

försörja fa-arbetsliv försig sittföräldrarna, de kan ägna attvuxna
rniljen.

barnetñlosoñn i barnstugepedagogikengrundläggandeDen är att
sysselsättning.och Detrygghet, stimulans, lekfrämst behöver omsorg,

föräldrarnasomvårdnad idekärleksfullbehöver trättvuxna somaven
situationberoendeaspektema i barnetsframföralltställe. Det är som

oberoendesjälvständighet,strävanden och behovbetonas, inte de av
också tidigt präglas Barnstuganmycketoch vuxenlikhet bam av.som

litet hem,skyddatframstår för omgivningen välslutet, ochett motsom
sinstörningar kan sigbarnendär personalen och ägnautan omsorg -
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och vård. faktumDet omsorgsinstitutionemaatt prak-ta emot attge
tiskt bestårenbart kvinnlig personal beror enligt mintaget meningav
inte främst löneläget. vårJag det avspeglar småde bar-tror syn

primära behov. Vi tänker sådanadem främst i psykologiskanens oss
kategorier vilka kvinnor mödrar bäst vårtenligt traditio-gentemot
nella könsrollstänkande lämpade bemötaär dem. Det föratt att
återgå till Sjövalls terminologi, bröstet de främst behöver. Desom
behöver givande, moderlig där de kan känna sig ochtryggaen omsorg,
tillitsfullt beroende.

Min uppfattning, utifrån mina erfarenheter den denna livs-är att sorts
värld de låtallra minsta barnen, mig års åldern.till 3-4sägapassar upp
Under de första levnadsåren står modern, eller den moderligatre om-

i för barnets behov och uppmärksamhet. Det behövercentrumsorgen,
bröstet, den tröstande famnen tålamodoch allt det kvinnorsom av
olika anledningar förmår Den välskyddade, moderligt domine-att ge.
rande bamstugan god och psykologiskt rationellär livsvärld för deen
mindre barnen, stårsäkert väl sig i jämförelse med äldre tiderssom en
barnomsorg i familjen hushållet.eller jagJa, gissar den överträffaratt

föregångare.alla sina

Enligt Erik H Eriksons välkända epigenetiska utvecklingsmodell
handlar denna tid bamet, med hjälp sin omgivnings bemö-attom av

förmårtande utveckla grundläggande känsla självtillit basicen av
och autonomi. sådanNärvaron inre upplevelse beroen-trust görav en

dets position uthärdlig och Ett barn upplever sin världangenäm. som
givande tillåtandeoch blir värld vill hatrygg,som en man mer av.

Barnstugans moderliga kultur har möjligheter stödja barnensstora att
utveckling i denna riktning.

i 4-5-årsåldemMen inträffar något och dramatiskt i barnets till-nytt
Barnet inträder i den oidipala fasen, dvs upptäcker det intevaro. att

blott bam, flickaär eller pojke. Det upptäcker modernett utan atten
inte dess egendom, livetär triangularitet, dvs kompli-ärutan att en en
cerad relationer, måstedär Frånväv själv skapa sig plats.av man en
och med handlar det påbörjaför flickan sin vandringatt motnu om
målet bli kvinna föroch pojken bli Från denna stundatt atten en man.
blir barndomen och barnasituationen tudelad. Man liten, vill bliär men

såJust och Man vill räknas, kunna ochstor. stor som mamma pappa.
någontingduga till. Man vill lära sig och det fort riktigbliatt en- -

och riktig kvinna. Men för detta skall behöver kon-attman en man
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både kvinnor och dessutomochmedtakt och män genomsamvaro -
identifikationenvärld. Skalldelära känna dessa,deltagande vuxnas

utsträckningmöjligfå imåste tillträde till ochbarnenske största-
faktiskt i dennalivsvärld. Detgällande i desig ärkunna göra vuxnas

börjanborde sinålder etableringsfasen tasom

hushållssarnhälle, vanlig familjeomsorg,liksom isåväl tidersäldreI
oidipalaäldretillvara. Dethos barnetutvecklingsstegdettatogs --

fannsliv. Detbörjade levaförändrad roll ochfickbarnet annatetten
förändradoch barnetkunde utföradetnusysslor so-gav ensomsom

ocksåmån tillva-i vissde äldre dagisbarnencial betydelse. Aven om
barnomsorgskulturen.så självadetta inomarbetskraft skerratas som

vuxenvärl-iför inträdeinteökade vuxenhetenDen gränsenspränger
omhändertagetde andra barnen,barn, blandfortfarandeden. Man är ett

vårdande kvinnovärld,i sinvårdare. vidareMan leversina vuxnaav
vårdens kvinnorbåde kvinnor saknas, ärochfaktisktdär män ur

fråga jagkvinnor. Denmödrarsynpunktidentifikatorisk änsnarare
framtidför allinstitutionella barnomsorgdennaställer mig är om

skapamöjligtintemåste behålla Skulle detdenna form. att envara
förmåga och lusttidigatillvara barnensbarnomsorgskultur atttogsom

deuppfattardei detkvinnor ochmindrearbeta män somsomsom
också farorskyddasrättmätiga behovderasvärld med motattvuxnas

dagensbemästra Minhand kan ärde inte attännu troegensom
skulleDagisriktning.i dennautvecklasskulle kunnadagiskultur
enhe-vård, produktivaförrenodlade kulturerbarabli intekunna utan

närområde. finnssmå hushåll Deti sittbli nyttigakunnaskulleDeter.
medtillsammansnågot barnen,dearbete störremycket vuxna,som

all-intebamuppfattningmin bestämdautföra. Detskulle kunna attär
i detinsatsmed ochvillsysselsättas. De göratid vill leka eller envara

sina prestationer.eftersamhället och belönasverkliga

skapauppdragetfickarbetande enheter,kvinnor, iochOm attmän
förmågor ochmindre barnsförenligt medproduktivt arbete som var

fåålderiskulle barnenmöjligt. Därmedså rättskulle dettabehov, vara
småningom skall blisådesamhälle därplats i det gemensammaen

medborgare.vuxna

livsformSkolan5.4 som

längreårs ålder, i allmänhet ärFrån till femton ochsju fram ännu --
barndomstidendenlivsplats skolan. Helahuvudsakligabarnens senare
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tillbringar det växande barnet i denna mycket speciella institution. Det
inom för dennaär institution, denna livsplats, vuxenhetenramen som

skall Man kommer in ierövras. skolan barn, skall helstettsom men
lämna den kapabel människa. Det skolanär ärsom en ung vuxen som
den kultur i vilken vi bistå vårasöker barn utvecklas tillatt vuxna
samhällsmedborgare. Det här i detta livsrumär den kanskesom- -

genomgripande förvandlingen i människas livmest skall ägaen rum.

Det finns knappast någon seriös allmän diskussion Vårti land eller an-
dra länder skolinstitutionens betydelse för samhällsutvecklingen,om
och knappast någonheller diskussion denna institutions förmågaom

bemöta tillgodoseoch alla, de växande barnensatt psykologiska och
sociala behov. Skolan har blivit något slags självklarhet; barnav en
skall i skolan, mår bra i skolan och blir allt de därattav genom
lär sig redo för det kommande vuxenlivet vilket för normalbamet
brukar innebära skola. Visstännu diskuterar vi ivrigt proble-mera

med problembamen de ingenting lär, hål-eller helstmen som som-
ler sig undan Men analyserna alltid vid hitta sådantstannar att som
kan förbättra skolan, eller försvara skolan förklara dessattgenom
misslyckanden med vissa elever inte dugliga grund sinaatt är av
psykiska eller sociala omständigheter. Skolan förblir själv-slagsen
klarhet; i denna miljö, den bästa alla våratänkbara skall barn levaav
sin resterande barndom och där skall de sin vuxenhet. Deterövra är-

sål4bara

Men skolan, livsplats, gruppdynamiskär synpunkt mycketsom en ur
märklig kultur Sannolikt den svåradeär gruppkulturer vimesten av
kan tänka Dess rationalitet grundar sig fåtalantagandetoss. att ett
kunniga i ekonomiskt och praktiskt kan för-ettvuxna, arrangemang
medla kunskaper till mångfald kunskapsbehövande bam. dennaNären
kultur lyckas i sitt uppsåt så betyder det för vuxenlivet ochatt sam-
hällslivet viktig kunskap faktiskt förmedlas och tillräckligt godatt en
social ordning, inom för kulturens värderingar, upprätthål-kanramen

fråganlas. Men i vilkenär utsträckning denna kultur faktiskt lyckas i
sitt kunskapsförmedlande uppsåt och hur väl den bistålyckas sinaatt
elevers transformation från barn till människor.vuxna

Jag vill kort diskutera några frågeställningar: balansen mellan lärare
och elever, läroprocessens grundantagande, skiktningen och relationen
till samhällslivet.
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fåMånga elever,5.5 vuxna

antal likablandinnebär levalivsplatsSkolvärlden ett stortattsom
blir,äldrelärare. Juoch ledasbarngamla manvuxen, enensamav en

Många bam,ochoftastträffarläraredesto fler enen en.menman,
huvud. Ii barnetsbildcentralabarndomslivetsSå utmestservuxen.

läraren.denvändabarnenbänkrad sitterefterbänkrad mot ensamme
tillsagda, inklu-blirdeoch utföra detläralyssna,uppgiftDeras är att

bildMinkarnratliga.och ärsjälvständigainitiativrika,sive att vara
ibarnenpedagogik placerarVår nuvarandeotidsenligförvisso

in-dockutveckling. Men ärfrihet förskaparoch sortsannangrupper
ändå förblivitformer,pedagogiskasinaskolan,trycket oavsett enatt

de-premierarfrämstförblivit i rollelevernabarnen,kultur där somen
förmåga goda mottagare.att vararas

läro-doldakallas deniblanddenskolvärlden,delenandraDen somav
handlar detHäroch lärs inlevsdet livalltplanen rasterna.är som

skiljaskanfinnakampenlivsviktiga vännerdenkampen, att somom
rubriken rast.underfrån Allt dettaovännema.

givet-detta sättergruppsammanhang, konstruerat sättilevaAtt ett
sådet levahurspår. känns det,Hur ärspeciellavis sina att avsom en

fördetfåtaliga Vadde ärså medmånga tillsammansoch lika, vuxna.
ochin leveroch dagdagmänniskaskapas hoskänslor utsomensom

rationaliteten,Tanken,sådant sammanhanglivsmening isinsöker ett
skallbarnenochgruppsligabakom detta är ettatt vart avarrangemang

kunska-godainförliva dennesochendemed denidentifiera sig vuxne
allt denoch kunnabli denlevnadssätt. Attoch somvuxnesomper

falliantagligenochförväntas,kan detär gynnsammasomsomvuxne
kunskapsförrned-ochTy lärarenockså bland alltingfastsker annat.- barnVarjeför eleven.i skolanlivetliten delblottlandet är aven

hotande ochmeningsfull plats imåste sig hittalära att enen egen,
bland kanskenågon speciellFörsöka blianonymitet.överväldigande

ochnågon likarna,blandblihandlarlikadana Det30 attut. omsom ser
häpnadsväckande socialVilkenförhållande fröken.någon tillibli

dettautmaning inteär

latensåldem kan-då i den skbefinner sig ärsmåklassema, barnenI
ofta i sinkanbarnnågorlunda uthärdlig. Dessaskolvärldenske

ochdemdem, tyckerfröken justsigoskuldsfullhet tänka att omser
latensbamensblirdenna tidvill dem väl. Men när passeras
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förstå frökenbörjaromöjliga. Deidentifikationeroskuldsfulla att
måsteochtillhör barnendemåste och barn. Deskilja bam attvet

någon bliroch hurblirbland barnen. Hurskaffa sig platser manman
duktigastduktig ellerblisånt system Genomi här attettvuxen

sinfinnalättknappastlydigast Detfarligast ellerStarkast, är att
förinompersonlighetsin genuinaverkliga roll, systemett avramen

slag.detta

grundantagande55.6 Läroprocessens

frånutgåvån skolsystemförefallerutformninggenerellasin anta-I
i läro-sigsig, de kännervill läraalla bamganden tryggaattatt enom

okompliceratnaturligt ochuppfattar detsituation, de attatt varasom
till-efteroch längtari goda händersigde kännerberoende, attatt vara
be-dvs defönnedlakanlärarenjust de kunskapersig attägna som -

basickallartillstånd ErikssonEHpsykiskasig i det trust.finner som
ochförsta skoldagen,så till denMånga de kommerbam känner när

dennaår. inomså och levaefter läraAttfortsätter kännavissa att
kännermeningsfullt liv. Demångablir för barnmiljö är etttursom --

sinanöjda medsigde kännerför skolan,de har tidi skolan,ro
intekanske skolandessa barneleverna. Förtill lärarna och ärrelationer

deklarardeså livsmiljö. kännerDebraden bästa, att avnogmen en
ochde blirstyrks störreupplever destigande kraven, växer, attatt av

vuxenlivet.signärmar

alltsåsigbefinnereleverbarnförhoppningsvis flertaletochDessa, av
innebäri korthetvilketbasictillstånd Eriksson kallari det trust,som

tillit ochgrundläggandekänner 1livsvärld skolanbarnet i sinatt en
sigefter tillägnapålitlig, 2 längtargod ochtillvarontilltro är attatt

införlivaochin,bereddochgodadet är ta emotatt tasom gesmer av
kännerberoenderelation, 4itillfredssig ochkännerdet, 3 trygg en

förmår och lita5omvärld ochsin givande väntainför attomsorg
byförhållningssätt för livingkalla dettabrukar iblandJagsin tur.

ochlärandetsjälvajagoch med dettaleaming attmenar-
livsform.acceptabelblirinlärningssituationen en

livet,tankardetta Derasmånga sig intebarn känner sätt.Men om
kande Deuppfattning livet snarastoch är närmast motsatta.om

mistrust. Dettabasic äralternativa begreppErikssonsbeskrivas med
pålitligt,något ochlitar livetinte ochbam utangotttror somsom

måste för, eller kämpaakta signågotofta emot.ont som mansom
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Tillvaron bedräglig och minsannär inte alltid till den liten.ärser som
Det gäller hand sig själv, lära sig fly och fakta,att ta sinattom vara
vakt slåssoch för sig själv. Alltså innebär basic mistrust barnetatt
1 misstror tillvaron skolan, 2 känner fruktan och vrede i relation
till sin omgivning och aktar sig för och villatt ta emot ontmera snarare
förstöra och attackera det på,tvingas 3 försöker värja sittsom ges
oberoende, hitta strategi där inte behöver beroende och 4en man vara
måste på för sig i den stundatt ta Dessvärre beskrivspassa som ges.
denna kategori de misstrogna ofta form för patologi,senare som en- -

personlighetsstörning. Man skall god och glad Ty livet gottären vara
Dessa barns verklighetsuppfattning uppfattas någotinte santsom som
avspeglar deras erfarenheter, massiva projektioner. Jag villutan som

påstådock detta uppfattar mångasätt barnatt verkligheten i
allmänhet, och skolans i synnerhet. För dessa barn blir pedagogiken

i grunden uppbyggdär antagandet grundläggande tillitsom om en
orimlig,närmast omänsklig. Den blir jagvad kallat form fören

godhetens tyranni i den meningen den sin ordning föratt tar egen-
given och diskvalificerar dem inte delar dess illusion.som

Det misstrogna barnet kritiskt, sinär vakt, känner fruktan vrede,och
fåvill själv utforska, med sin aggressionsutrymme hjälp livetatt ärom

något ha eller Det ständigtär sysselsattatt med lära sig huratt man
bäst skall skydda sig eller hitta igen, framåt.komma Densätt att ge
pedagogik detta barn behöver skiljer frånsig i de flesta avseendensom
den traditionella. Barnet behöver pedagogisk annaten arena av
format, lik den där barnet enligt Erikssons utvecklingsschema förmer

gångenförsta brukar överkomma sin fågrundläggande misstro och den
tillit;med dvs den känsla livets hållfasthetersatt denav som

tillräckligt goda modem sitt spädaövertygar barn underom,
förutsättning hon förmår uthärda och härbärgera barnets attackeratt av
vrede och frustration skada eller hämnas barnetutan att attgenom
leva den besvikelse och vanmakt hon själv känner.ut Det misstrogna
barnet, eleven behöver pedagogisk tålform barnets aggression,en som
förstå måstedet lära sin omgivning,att inte kanatt testagenom som

tillåteroch utgå frånvänta det sitt oberoende. förstårDvsattsom att
barnet förmårinte leva learning i traditionell mening lärgenom utan
sig leva learning by living. Skolans traditionellaatt pedagogikgenom

ömtåligmycketär tyvärr och opassande gruppkultur för dessaen
elever. De behöver helt andra gruppbildningar och lärosituationer än- -de ställs till deras förfogande. Det finns gedigen kunskapsom nu en

hur de misstrogna lär och hur deras pedagogik börom mer utse- -
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på marginellt ikunskaper inverkar skolsystemet endastdessamen -
studiegång,form anpassad specialklasser och skoldaghem. Tyvärrav

grundblir alternativa pedagogiska former,dessa av
definieradedominans i allmänhetensnormalskolans ögon som

andrahands-skolor.

måste ifrågasätta i tänkaSkall vi komma vidare vi börja det rimliga att
under helaalla deras verklighetsbilderbarn, hur ut,att oavsett seross
tillgodoservistas i nöjaktigtsin barndom skall ett systemsenare som

ochi väsentligt negligera dede behov, allt otryggastryggas men som
diskvalificerar och skaffa sig trygghet.dessutom deras lärasätt att

Skiktningen5.7

eller inteAlldeles ständiga diskussionen betygensdenoavsett om vara
så därdet obestridligt skolan livsmiljö kultur bar-är äratt envara som

till sina formellaständig känner de värderas i relation presta-attnen
där barnen kan känna ochtioner. Skolan inte livsvärldär att var enen

få kärleksfullt och vill-kan det stöd och den hjälp de behöver ett
så allmänna retoriken,korslöst vi ofta i den gärnasätt ut-som mer-

utgången tidsepok kommertrycker saken. Man vid dennavet att av
indelningvissa tillhöra andra bottnen. Och denna antag-toppen, attatt

dennaligen följer med under hela livet Visserligen kan säga attman
herraväldetskiktning i alla Kampenär avspeg-process grupper. omen

frågafinns. jag vill ställa hurlar sig överallt där människor Men den är
påverkarlivsvärld denna för framtiden.deett system en som unga- -

långa år, världdet under nio ibland fler, leva iHur känns ännuatt en
detdär främst ständigt lär sig tillhör de dvssämsta,attman man

måstesynliga och uppenbara bottenskikt finnas för de bästaattsom
då kunde deskall kunna identifieras Förr i tiden, skolan kort somvar

fanns möjlig-där lärde sin okunnighet finna viss det nyatröst attom
heter. kunde hitta okvaliñcerat jobb och där faktiskt visaMan attett

något värl-dög till. Idag faktiskt skolan den enda tillgängligaärman
tillden skall de vistas, förutsatt de inte diskvalificerasDär attunga

studiegångar, dyl för-den grad de via anpassade specialklasseratt o
odug-till det absoluta bottenskick bekräftar deras absolutapassas som

lighet.

Är justdetta rimligt system kanske vi tänker skolanJaett attom oss
rågångenskall skiktningsställe visar de anpassa-mellanettvara som
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de, såde och de missanpassade åt-och Men vill vi,trygga otrygga.
minstone inte de flesta ha det. Vi vill tänka skolanav oss, oss som en
plats gårdär alla kan lära och känna sig stolta. Men det

Annorlunda uttryckt; det faktum skolan det substantiella iäratt mest
barnens sålivsvärld borde innebära denna värld beskaffad allaäratt att
barn har anledning uppfatta den livsmiljö där ochatt som en var ens
behov kan tillfredsställas förmågaoch där och kan komma tillvar ens

behålleruttryck och måsteOm skolan sin formnuvarandenytta. man
dessvärre räkna med del barnen kanske tredjedelatt storen av en- -

förmågakommer erfara deras behov inte tillfredsställs, derasatt att att
inte duger och den slutgiltiga värderingen innebär deatt att tarmera
plats i nedre skikt. De kommer sig litet,de lärt baraett att veta att

lära sig mycket just höra till dem minst.att vetmen om som

Med måstedet nuvarande skolsystemets utfornming medvi räkna att
del de inträder i inar-vuxenlivet med synnerligenstoren av unga en

betad självuppfattning de sighar mindre värde och de känneratt ett att
svikna den vuxenvärld de själva skall etablera sigav som nu

Min kritik bådeskolan, kanoch kunskapsmiljömot som omsorgs-
sammanfattas:

hållerden fast de mångfaldväxande människorna i därett system en-
lika fågamla bam tillsammans med i systematiskt bero-är ettvuxna
endeförhållande. Detta ingen idealisk hellergruppbildning, och inteär

Åldershomogena,idealiskt förhållande. ålders-eller kanske rättare,ett
dikotoma regel inga kulturer. antingengoda De lederärgrupper som
till åldersgruppemakamp eller underkastelse mellan kontralärarna
eleverna svårartadoch den leder till konkurrens mellan likarna, dären

antal systematiskt blidömda parias.ärett stort att

den bygger outtalat antagande barnen hyser tillit ochett att tror att-
någotskolan sådanDe barn inte omfattarär världsbildgott. som en

kommer bete sig kommer leda till olika slags dis-sättatt ett attsom
kvalifikationsprocesser.

det faktum skolan kunskapsförmedlande kultur, med uppgiftäratt en-
skikta mångabarnen leder till främstbarnen lär sig de inteatt att attav

Åduger, eller andra. andra sidan kommer vissa barn,är sämre än att
med skolsystemets hjälp vidareutveckla positiv självbild.mycketen
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livsvärldvåra barnsskolkultur ärdendenuppfattningMin är att som
utdefinieramåstenödvändigtvisdensådantuppbyggd sätt attär ett
ocksådenochodugligaandraoch attdugliga sys-vissa somsom
sigkänneranledningarolika tryggade barnbelönartematiskt avsom

ellerkritiserarjagskolanintedethandförstaI ärtillitsfulla.och
diskuterarochuppmärksammarvi intedetifrågasätter. Snarare är att

oundvikligenlivsvärldi dennamånga barn, sortsfaktumdet att
misstrogenochsjälvuppfattningnegativutvecklakommer enatt en

samhällssyn.fientligeller

frågor:någraLåt ställamig

skolansilivetÄr alla bam,sigtänkarimligtdet att genomatt- kommandesittförförberedelsenfår denjust rättaenhetskultur,
vuxenüv

skolsam-ibarndomÄr sinhelatillbringa ettskallbarnrimligtdet att-
hälle

underber0endekulturÄr ileverbarnrimligtdet attatt tro ensom- skall kännabarn,betraktasständigtdär detolvår oftaochnio som-- vuxnabland deplatsoch kunnasig tavuxna

barn-sinhelagenomleverÅr barnsigförväntarimligtdet attatt som- konkur-kaotiskt,ileverdevärld däriungdomtidigaochdom enen
fåtalinflytandejämnåriga, under ettblandgruppmiljörensinriktad av
ochhänsynsinnelag,demokratisktutvecklaskall ettvuxna,

samhällskärlek

andra änÄr intesin möterunder uppväxtrimligt barn vuxnadet att- demhandföravlönadeoch deföräldrar är att tasina omsom

iöverlevaförkunskaperoch att vuxnabehöverbarn somAtt omsorg
12-årigt skolsystemvi iharsjälvklart. Dessvärre ettvårt samhälle är - viharDärmedbarnomsorg.ochkunskapsförmedlingfört samman

kun-ineffektivochbarnomsorgbristfälligbådekanske skapat enen
i hemmetskerdenantingenbehöverskapsförmedling. Barnet omsorg,

denintillförstärks,ochskyddasväxandedessdärinstitutioner,ieller
intekunskap,efterfrågar barnetväxandedettaUnderdetdag är vuxet.



förlängda100 Den barndomen

minst den värld Därför blir kunskapsförrnedlingväntar. alltidom som
del barnomsorgen. Men denna basala barnomsorg med dess ba-en av

sala kunskapsfönnedling, borde dåtill ända det faktiska vuxenli-vara
börjar. Skolan bamomsorgsrniljö bordevet upphöra barndo-närsom

slut, och kanske något århelst företarmen

5.8 En bamdomsskola med tydligt slut

Det känt faktum mångaär barn under den grundskolepe-ett att senare
rioden drabbas Mångaskoltrötthet. drabbas i lindrig och uthärd-av en
lig form, oacceptabelt del eleverna erfar trötthet ochstormen en av en

olust inför livet i dagens skola överstiger deras Detsmärtgräns.en som
märkligtär dessa uttryck för olust inte leder till allvarlig diskus-att en

sion skolans eventuella ofönnåga alla de växande barnensmötaattom
behov. Skoltröttheten barnens talaär skolan livs-sätt att attom som
värld inte längre stimulerar dem, dem. skulle be-Att detröttarutan ut

någothöva nytt

Min hypotes stårbarn,är tröskeln till harvuxenlivet, sittatt som
intresse inriktat livsaspekter faktiskt inte tillgodoses ikansom
skolvärlden. Följden studiemotivationen livetminskar iär ochatt att
skolan känns mindre meningsfullt. våndaintresseDeras lust eller --
handlar just etableringen, få betydelse iroll ochatt snartom av en ny
vuxensamhället. De mångaoch skullede nästanunga vuxna, vuxnaav
behöva komma i världen, inte bara ellertillfälliga pryoeleverut som

nederlagsstämplade mångastudiegång.med anpassad Försom unga
människor skulle arbetslagen vid normala arbetsplatserunga nu vara

bättre livskultur skolans klassrum. Ocksåän de barn trivs bättreen som
i skolvärlden skulle behöva frånavbrott skolan, och gissningsvisett
skulle vuxensamhällets institutioner och företag behöva dessa unga

medarbetare. Mitt framleder till slutsats:vuxna som attresonemang en
barndomsskolan, borde dåupphöra eleverna sig puberteten.närmar
Detta skulle möjliggöra alla ungdomar möjlighet etableraatt attgavs
sig i vuxenvärlden och själva besluta hur de vill fortsättaatt sitt

vuxenliv, dvs fortsätta i arbetslivet eller söka sig tillnyvunna ut-en
bildning för vuxna.

Hade barndomens sådantskola tydligt slut skulle grund ska-ett en ny
för renodlade utbildningsinstitutioner för den villpas unga vuxna som

och kan studera. De skulle inte förbli omärkbar förlängningsom nu: en
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decennier-Deoch senastealla barnförnormkultur vuxna.ungaav en
ochbarnför allaskolaallt längre vuxnaskapaprojekt ungaatt ennas

redskapskolanmedförsökprojekt;nödvändigt attvarit ett somhar ett
socialökadochdemokratifördjupadförförutsättningarskapa enen
ocksåmåste inseändå allvarintevi attdockFråganmobilitet. är om

ändå förblirföresatser,godasinaallamedskolan,demokratiska enden
sinkraftsig ikommerelevervissadär att avinstitution anpassa

ikulturiförmåga trivassinochellerbegåvning attintellektuella en
läraochlevatvingaskommerandramedanberoende, attvilken ärman

tid.allt längreundermindervärdesittom

ut Delärasintemyndighet kanochdemokrati,Värden ansvarsom
irollerförändradetydligtförinominmåste erfaras och övas ramen

fungeraalla devillverkligenvilivsvärlden. Om somatt vuxnaunga
därinstitutionerdemåste revideravimedborgareoch dugligavuxna

för-allasförpluralismtillräckligmåste ha attlever. Dessabarnen en
övergripandealltföridagfå Skolanplats.skall ärmågor ettoch behov

ochdessmåste vidgaviAntingensocialt instängtoch ramarsystem.
i ti-utsträckningockså dessbegränsaellerkultur,förändra dess inre

och kun-utbildningdärsamhälle,ivi leverfaktumden. Det ettatt
institutionervi skaparkrävercentralt,skapsförmedlande blir alltmer att

strukturgruppdynamiskasininte,dockutbildningför som genom
in-därproletariatmänniskor iantalintvingar nyttsamtidigt ettett stort

blir detokunnighetintellektuellochbetydelselöshetsocialsikter om
omöjligborde inteutbildningsresultatet. Dettacentrala vara enmest

uppgift.politisk

barndomenidealiseradedenochidealiserade barnet5.9 Det

ochbarnetvår uppfattningharårhundradetdetUnder omsenaste
ochbarnetförförändring. Intressetdramatiskgenomgåttbarndomen en

barnpsykologins domänerochutifrån psykoanalysenharbarndomen
allmänkunskap äri dennaTesenallmänkunskap.till slagsutvecklats en

varelse,forrnbargodartad ochslagsgrundeni ombarnet är somatt en
kommerochkankärleksfull attföremål ochför godblirdet omsorgen

årtidigastevarelse. Barnetssocial ochtill godsigutveckla vuxenen
får intrycketlättgrad atttill denlivserfarelser betonas omoch att man

genomgå sinså detkommerbarndomfår lycklig attbarnetbara en
trygghetochkärleksvårigheter. Omsorg,utvecklingvidare störreutan

rollFöräldrarnasbarndomskulturen.idealiskainyckelord denär
människansföräldrarnatillrelationenistarkt. Detbetonas är som
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sociala utmejslas,väsen dåoch främst i tidig ålder.

Visst finns påexempel psykologiska teorier sökt framhäva andrasom
och relationers självständiga betydelsesenare för människans beteende
och anpassningsförmåga, deras röster är Syskon, kamratermen svaga.
och framförallt den utomfamiljära livsvärldens psykologiska betydelse
har mycket undanskymd plats i utvecklingspsykologiskten allmän-
tänkande. Jag vill påstå barnets tidiga erfarenheteratt och deras
betydelse har lyfts fram i ljuset medan andra mycket centrala
utvecklingsaspekter förblivit mörklagda. Puberteten och vuxeninträdet

etableringen medborgare visserligensom vuxen ellerupptar- ett-kapitel i allmänhetensannat kunskapsbok, den analyserasmen
bamdomshistorisktettsnarare utvecklingsperspektivur än ettsom

resultat socialt institutionella samtidsfaktorer.av De svårigheterungas
uppfattas familjehistorisk, inte nutidsbetingadsom en artefakt. Deten

föräldrarnasär brister orsakar barnet inte leveratt tillsom skolansupp
krav. Av och till kompletteras föräldrarnas skuld med skolans, mendå främst grund förment dåliga lärare eller bristandeav resurser.Skulden fästs på detaljerna, inte på den dynamiska helheten. Detta

primitiva skuldtänkandesorts hindrar från förstå och förändraattoss
barnens nuvarande, avgörande livskulturer.mest Jag hoppas mittatt
kapitel inte uppfattas skolan,ettsom angrepp utan som en
uppmaning analysera ochatt kanske deompröva växande
människornas livsvärldar. Min avsikt inteär skolan tillgöraatt en
syndabock för många våratt i samtid oöverstigligamöterunga vuxna
hinder vid den dåtid de skall etablera sig medborgare i sittsom vuxna
samhälle. Min denär skolan,tes liksomatt den offentliga och
institutionella barnomsorg föregått den skapat grunden försom enbarndomsvärld blivit alltför skild från desom vuxnas.

Med varje nyförvärvad förmåga kunde barnet i hushållssamhället själv
förändra sin roll och betydelse i sin livsvärld. Det kände, gladdes eller
oroades det blev äldre föratt varje dagav gick, fram till den dagsom
det framme vid barndomens slutpunkt.var Den tiden förbi,är och tur

säkertär det. Det inte lätt växande då,barnattvar ett detvara ärmen
det inte heller Men risken vårtmed barnetnu. ärsystem enbartatt
känner det växer längdenatt och bredden, dess plats iattmen

förblir oförändrad.systemet Det blir bara allt bamstörre Duktigtett
det trivs och belönas, odugligtom det vantrivs och bestraffas. Attom

in iväxa vuxenvärld innebär successivt fåen att roller, betydelsernya
och bekräftelser vuxensamhället det riktiga samhället.av Det innebär-
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Därför jag detinte rangordnas bland de andra bamen.att ser som en
omsorgskulturerframtidsperspektiv kommandenödvändighet i ett att

så växande barnenvärlden deintegreras i denkan attgemensamma
få i detroller och betydelserkan och kunskaper,inte bara utanomsorg

sociala sammanhanget.större

konkret verkar ibarnomsorg och skolaBarn behöver ett so-somen en
lång förberedelseinte institutioner demcialt sammanhang, som ger en

etableringvuxenliv. Vill vi underlätta deframtidaför ett ungas som
etablera barnens och deden logiska vägenär mest att ungasvuxna

i det samhället.livsvärldar gemensamma
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Fotnoter:

Siffermaterialetl i ungdomsenkäten förhållande.belyser detta fyra i katego-Tre av
16-19 årrin bor kvar hemma och tredje bor 25-årsåldem.hemma fram till De ut-var

flyttades boendeformer ocksåtyder familjen föräldrahemmetoch fortsätt-att
ningsvis slags ankare i tillvaron. Tendensen tid ocksåär kvarboendetöver ärett att
har ökat.

från2 Resultaten ungdomsenkäten, och andra undersökningar visar familjebild-att
ning sker mycket parförhållandenaoch minskar kapitel 6även se iattnu senare

måsterapporten. Detta tolkas den funktionensexuella för deattsom unga vuxna
tillåteninte accepterad eller i sin sociala,är reproduktiva funktion.

finns också vår3 Det i tid förskönandeslags förhärligandeoch ungdom ochett av
ungdomlighet. Man skall ung Att uppfattas idag knappastvara vara vuxen, som en
kategori för den fardigvuxna och självständiga medborgaren, närmastutan som en
moralisk värdering, tråkig, eller rättskaffens. finnssätt Detett att snartvara m a o
inga förblir pensionsåldemMan ungdom ända fram till dårandas, för in-attvuxna.

sig i de gamlas krets.rätta

ungdomsenkäten4 I drygt hälften de trivdes i Fråganskolan. hurärattsvarar
uppfattar detta besked. Tycker vi det tillfredsställande hälftenär nästanatt att av
skoleleverna inte trivs, och denna andel antagligen betydligt högre med tankeäratt

undersökningens bortfall. Delar ungdomarna i de ja,upp som svarar resp
frågannej de trivs finner frågaderas föräldrar i hjälpa, geatt attom om

beröm och stöd inte skiljer sig i nämnvärd grad. hälftenMer änannat av
föräldrarna, hur barnen har det i skolan, tycks i alla fall sig ioavsett engagera
barnens skolliv. framkommer ocksåDet tydligt de inte sig trivas,att som uppger
visar detta tydligt bråkskolk och med lärare.genom

5 Jag har hämtat begreppet frångrundantagande Bion,W.R gruppteoretikeren
och gruppkulter alltifrån små till vilaratt stora systemsom menar grupper grupper,-

i grunden orealistiskt antagande världen god, eller ondett ärt attex en-
inrättning, det gäller del från,skydda sig och elleratt attsom av, resp gruppen

redskap för denna goda,är eller onda ordning. Bion kallat dettaharsystemet ett
beroendegrupp, respektive kamp-flyktgrupp. Skolan i kraft allasystem,som av

smågrupper,sina tillhör kategorin beroendegrupper. alltsåUtmärkande för den är att
finns någothär vinna råderoch här pålitligaden goda och ordningen.gott att att

Dessvärre föder denna slags gruppkultur avund och girighet; det gäller föratt ta
sig. Jag hänvisar den intresserade läsaren till Bions bok Experiencis in groups,

till svenska med den missvisandeöversatt titeln Gruppterapi, och till min bokegen
Gruppen skeenden föreställningar.och-
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6Kapitel

Förvärvsarbete

VogelJoachimAv

Sammanfattning

indus-jämförbarabetydligt snabbareSysselsättningen har ökat iän
ökad kvin-utbyggnad ochoffentliga sektornstriländer, till följd av

minskadeoch kvinnorBåde blandnosysselsättning. män ungaunga
relativ tillrelativabsoluta I meningsysselsättningen i ut-termer.

nedgången tydligare.blirhela befolkningenvecklingen för ännu
under 90-förstärks sedan kraftigtunder 80-talet ochEffekten ökar

förlängd ungdoms-Orsakerna delslågkonjunktur.talets ärextrema
ungdomar.arbetslöshetsbörda för Ansvaretutbildning, dels ökandeen

därmedflyttas imateriella försörjningungdomsgenerationensför
socialaarbetsmarknaden tillfrån marknadenökande utsträckning

studiestöd, bo-ojfentliga sektornföräldrafamiljema tillnätverk resp
sättningsstöd mm.
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Arbetskraften har blivit koncentrerad till medelåldern, delsmera ge-
minskad sysselsättning för ungdomar, dels tidigarenom genom

pensionering. Medan arbetskraftsreserven medelåldern alltsåi har
minskat radikalt, ökade arbetskraftsreserven bland både de ochyngsta
de äldsta. Mellan 1990 och 1992 försvann tredjedel ton-en av
åringarna från arbetsmarknaden.

Bland ungdomar under 20 studerar ökande andel parallellt meden
förvärvsarbete. Andelen heltidsanställda tonåringar har halv-nästan

sedan 1975 ned till 19 procent, medan andelen deltidsanställdaerats
har ökat med 40 Andelen kvinnor med fastprocent.ca unga
anställning har ökat, inte till nivå för män.men upp samma som unga
Den främsta orsaken till arbetainte studier gälleräratt mest
tonåringarna, där har ökning, medan arbetslöshet och föräl-en
draledighet ökar 20 år. Samtidigt minskar hemarbete skäl.över som

Förlängd ungdomsutbildning innebär senareläggning utträdeten av
arbetsmarknaden. kapitelI 4 visades andelen studerande har ökatatt
under 80-talet, tonåringarna.särskilt bland Vidare ökade andelen som
både studerade och förvärvsarbetade under viss mätvecka. Det bören
finnas ökande andel ungdomar studier med förvärvsar-en som varvar
bete, dvs feriearbetar eller tillfälliga avbrott i studierna förgör en pe-
riod förvärvsarbete. Studier kan i mån ocksåviss bli aktuella vidav
längre arbetslöshet. fårVi därmed etableringseffekt arbets-en
kraftens sammansättning: andelen yrkesaktiva ungdomar i arbetskraf-

minskar. lederDet till lägre inkomster, lägre materiell standard,ten
frånutflyttning föräldrahemmet och familjebildning isenare senare

ungdomsgenerationen. I anslutning till diskussionen i kapitel innebär1
detta för ungdomsgenerationens försörjning i ökandeatt ansvaret ut-
sträckning frånflyttas marknaden arbetsmarknaden till sociala nät-

föräldrafamiljernaverk till offentliga sektorn studiestöd, bo-resp.
sättningsstöd, vissa utbildningskostnader.

I detta kapitel redovisas fråndels data frånULF 1975-1991, dels ar-
betskraftsundersökningarna AKU täcker längre tidsintervallettsom
1970-1992. Redovisningen omfattar andelen sysselsatta under en
mätvecka före intervjun, sysselsättning som anställd eller fö-typ av
retagare, heltid eller deltid, med fast eller tillfällig anställ-resp.
ning. Kapitlet avslutas med uppdelning ungdomar utanfören av ar-
betskraften efter orsak.



Förvärvsarbete 107

nivå-6.1 Arbetskraftsstruktur: strukturförändringaroch

Arbetskraftsundersökningarna har förvärvsarbetaträknar personer som
frånvarande.minst timme under inkl. Undersökningar-mätveckan,en

tvåpågår året årsmedeltalhela baserat veckoroch ett perna ger
månad fr.o.m. 1993 varje vecka. diagram 6.1 och b visas andelenI a

befolkningen för kvinnor för i olikasysselsatta andel mänsom av resp
åldrar. långsiktigaförsta trenderEftersom vi i hand intresserar föross

från lågkonjunkturen 90-bortser vi i det följande den exceptionella
dentalet. Diagrammet visar flera genomgripande förändringar

svenska arbetskraften:

Unik sysselsättningsökning

befolkningen isysselsättningen har ökat sedan hela1970. Avavsevärt
åldrarna årår16-64 hade 72,3 förvärvsarbete 1970. 20procent senare
nåddes minskade till 78toppnotering 83,5 sedanprocent,en som

djupaökad arbetslöshet i denmellan 1990 och 1992,procent p.g.a. av
lågkonjunkturen.

ochSveriges sysselsättning unikt hög i internationell jämförelse,var
ökningstakten exceptionellt under och 80-talet. Sve-hög 70-även var

lågrige hade dessutom arbetslöshet ända fram till höstenextremten
efter förstade flesta industriländer stagnerade sysselsättningen1990. I

oljekrisen, medan den fortsatte i Sverige.växa

J ämställdhetseffekt

snabbtDen svenska sysselsättningsökningen hänger med ensamman
ökande förvärvsfrekvens Mellan 1970hos kvinnorna diagram 6.l.b.

frånoch 1990 ökade kvinnornas sysselsättning med procentenheter,23
nivå 85,658,3 till till för81,4 nästan männenprocent, samma som

Praktiskt hela sysselsättningsökningen kom i offentligaprocent. taget
jäm-sektorn. Sverige utvecklades under 70- och 80-talet snabbt mot

ifråga deställdhet till arbete och ekonomiskt oberoende. Irättenom
förelågnordiska välfardsstaterna utveckling, medansnabbasamma

trenden i övriga västländer eller t.0.m.negativ.var svag
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Diagram 6.1 .a
Procent sysselsatta män 1970-1992. Källa: SCB:s Arbetskrafts-
undersökningar AKU
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6.1.bDiagram
Arbetskrafts-SCB:sKälla:1970-1992.kvinnorsysselsattaProcent
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Pensionseffekt

Under period minskade sysselsättningen bland äldre tillsamma följd
tidigare pensionering, dels lägre pensionsålder,av delsgenom genom

till delpensionrätten och förtidspensionering.generösare Denna
pensionseffekt tillsammans med järnställdhetseffekten ochger
etableringseffekten ungdomars utträde arbetsmarknadensenare

snabb omvandling arbetskraftens frågasammansättning ien ål-av om
der och kön. Pensionseffekten renodlat bäst hos äldre 55-mänsyns
64, där sysselsättningen har minskat med 10 procentenheter mellanca
1970 och från1990 84,1 till 74,5 procent. Bland medelålders män

år,35-54 där pensionseffekten relativt liten,är sysselsättningenär i
konstant fram tillstort 1990.sett

Hos kvinnorna motverkas pensionseffekten delvis den långtav
betydelsefullare jämställdhetseffekten. Hos kvinnor år55-64 Ökar
sysselsättningen från 43,9 till 65,2 dvs med 21,3procent, procenten-
heter vilket alltså ökningär med hela 50 procent. Om sedanen man
går till kvinnor medelålderni år35-54 så sysselsättningsökningenär

dramatisk.ännu Där har sysselsättningen ökat med 36mera pro-
centenheter mellan 1970 och 1990. Jämställdhetseffekten slår även
igenom hos kvinnor, vi kommer längre fram.yngre attsom se

Etableringseffekt

Etableringseffekten innebär viss sysselsättningsminskning fören ton-
åringarna gymnasieåldern. Bland tonåringarna har sysselsättningen
minskat med 3,2 procentenheter till 45,7 1990. Minskningen finns i
huvudsak bland tonårspojkar -5,2 procentenheter. tonårs-Bland
flickor sysselsättningenär i oförändrad -O,2stort procentenheter.sett
Här motverkar nämligen jämställdhetseffekten etableringseffekten.
Diagram 6.1. och b visar vidare utvecklingen under periodenatt intea
har varit jämn. Tonåringarna hade lägst sysselsättning årenunder kring

lågkonjunktur,1983 vilket sedan korrigerades med särskilda ar-
betsmarknadsåtgärder ungdomslagen.

Bland 20-24-åringar slår den allmänna sysselsättningsökningen ige-
relativt bland män, däremotsvagt förstärktnom jämställd-men av

hetseffekten bland kvinnor, där det sigrör ökning med 15om en ca
procentenheter.
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Åldersmässig medelålderntillarbetskraftenkoncentration av

mittåtalltmeraarbetskraften koncentreras6.1 visar vidareDiagram att
35-44-maximun.liggermedelåldern, sysselsättningendärtill nära ett

min-sysselsättningenmedansysselsättningsgrad,åringarna har högst
delkvinnornasFörsåväl äldstade debland männen.skar yngsta som

tydligt i diagraminteframträderdetföreligger mönster, mensamma
bland kvinnorsysselsättningsökningenden allmänna6.1.b p.g.a.

pensionseffekten ochpensioneringTidigarejämställdhetseffekten.
tilletableringseffekten lederpå arbetsmarknadenutträdesenare

tonåringar.ochfärre äldrerelativt sett yngre

ålder,arbetsförisåledes fått arbetskraftsreservväxandeVi har somen
delsökat,utbildningskraven harbestår studerardels avunga somav

såvälproblematisktkanpensionärer. Dettafler ochallt urvarayngre
ochperspektiv. ULFvälfärdspolitiskasamhällsekonomiska som

medellivslängden harochfolkhälsanbefolkningsstatistiken visar att
fulltåldrarna, samtidigt ATPi ärdeförbättrats övreavsevärt som

finanserna.offentligabelastning deväxandeutbyggd och utgör en
pensionärerna,förvälfärdssynpunktUtvecklingen är somgynnsam ur

pensionsin-har allt bättrefriskare ochsåledes flera och alltblir allt
förå fördelaktigsidanpensionering andra ävenTidigkomster. är
ka-arbetstillfällen. Ifrigöreftersom den nästaungdomsgenerationen

hindrarungdomsutbildningförlängdvisas det inte barapitel äratt som
ökandetrendmässigtarbetsmarknaden,etablering ävenutan ung-

domsarbetslöshet.

Lågkonjunkturen 199192

syssel-minskningdramatiskArbetskraftsundersökningarna visar aven
underkonjunkturnedgången för ungdomar199192undersättningen

för ungdoms-år. visasår, åldrarna diagrammeni under 25 I35 mest
nedgång för deinte föreliggerkarakteristisk brant somengrupperna

således tydligtvisasbegränsad. Härminskningenäldre, där attär mera
sysselsättnings-oproportionerlig andelungdomsgenerationen bär aven

lågkonjunktur. och l992 försvannMellan 1990minskningen i tre-en
ned-från 35tonåringarna arbetsmarknaden. Overdjedel varav

ökaddelsgången Bakgrunden börrelativt liten 2 procent.ca ar-var
alternativungdomsutbildningförlängdbetslöshet, dels anpass-som en

konjunkturnedgången.tillning
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Diagram 6.2.a
Relativa sysselsättningskvoter för män i olika åldersgrupper.
Kvot mellan sysselsatta män iprocent och blandresp. grupp
samtliga män i befolkningen år.16-64 Utvecklingen 1970-1992.
Källa: SCB:s Arbetskraftsundersökningar AKU
L25

-45e54:§r1-13 Tø-V
...

årAlla män 16-64

0,88

075

0,63
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Q38
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6.2.bDiagram
åldersgrupper.olikaikvinnorförsysselsättningskvoterRelativa

blandochikvinnor gruppsysselsatta resp.procentmellanKvot
1970-1992.Utvecklingenår.16-64befolkningenikvinnorsamtliga

AKUArbetskraftsundersökningarSCB:sKälla:

1,25

35-44ár ,
uê:jääjjff--åaiåjqZ

-4554ár1-13 --&#39;-
25-34ár

år16-64kvinnorAlla

0,88

0,63 3

0,5

0,38

0,25

0,13
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6.2 Ungdomarnas relativa sysselsättningsutveckling

AKU-statistiken ligger till grund för diagram 6.1 omfattar ävensom
studerande ungdomar förvärvsarbetat under minst timme undersom en
mätveckan, vilket sannoliktgör ökande volymatt deltids-, till-en av
fälligt och säsongsanställda ingår.ungdomar Detta innebär AKUatt
inte ungdomarnasgör etablering arbetsmarknaden full rättvi-senare

Vidare visar diagram 6.1 absoluta sysselsättningsfrekvenser, vilketsa.
också kan missvisande bakgrund andra effekter varitmotvara av som
relativt kraftfulla under 70- och 80-talet, nämligen jämställdhetsef-
fekten och den allmänna nivåhöjningen sysselsättningen. I diagram
6.2 och 6.3 visas därför sysselsättningen efter ålderkön och i
förhållande till den genomsnittliga sysselsättningen för kön blandresp
16-64-åringar kvinnor,män diagram 6.2, förhållandei tillresp se resp
den genomsnittliga arbetslösheten bådaför könen sammantagna
diagram 6.3.

Diagram således6.2 visar hur ungdomars sysselsättning har utvecklats
jämfört med alla kön. Här framträder såväl tonåringamasav samma

55-64-åringarnas vikande relativa sysselsättningsgrad betydligtsom
tydligare, och därmed också arbetskraftens åldersmässiga koncentra-
tion. För kvinnornas del speglar trenderna också jämställdhetsnivån
i bemärkelsen andel sysselsatta kvinnor och dess framväxt. Den
ökande kvinnosysselsättningen underifrånfram åldrarna,växte i ända
sedan 60-talet. De har varit benägna förvärvsarbeta.yngsta mest att
Man kan den ökande kvinnosysselsättningen vågrörelsese som en som
under 80-talet sig pensionsåldernärmar med fördröjning kommer nu

rörelse fler heltidsjobb. Idag dettamot sysselsättningenen attsyns
i absolut mening har ökat för dagens äldre kvinnor, och denmest att
relativa sysselsättningen därför sjunker för de kvinnorna.unga

I diagram 6.3 har motsvarande sysselsättningen åldrarsätt i olika
relaterats till den genomsnittliga för samtliga i arbetsför ålder dvs alla
16-64-åringar båda könen. Diagrammet visar hur arbetskraftensav
tyngdpunkt mellan 1970-1990 har förskjutits inte bara medelål-mot
dern, också allt flera kvinnor.utan Eller med andramot ord: kvinnor
står för allt andelstörre den totala arbetsinsatsen marknaden.en av
För åldrarsamtliga minskade andel imännens arbetskraften. För kvin-

del blev det markant ökning åldrarnai år.34nornas Underöver 80-en
talet minskar däremot den relativa andelen kvinnor under 25.unga
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6.3 Utsatta grupper

från 1975-91tabell 6.1 finns motsvarande statistik ULF, avseendeI
inte helt jämförbara.och för olika ungdomsgrupper. ULF och AKU är

året eftersom in-mätveckor täcker hela sommaren,AKUs även man
uppehållåret under och kon-tervjuar medan ULF görrunt, sommaren

mån månader under höst, vinterintervjuerna i viss till fyracentrerar
tonåringarsvår. andra studerandesinnebär särskilt ochoch Det att sys-

iselsättning feriearbete, vikariat underskattas ULF. Däremot är
från tid. tabell 6.1 kansysselsättningsdata jämförbara IULF över tr.

minskar blandmed ULF-definitionandelen sysselsattaattman se
tonåringar 20-årsåldem ökningföreliggerprocentenheter. I-10,7 en
för kvinnor, minskning för män.men en

högre sysselsättnings-ungdomsgenerationen har arbetarbamenInom
naturligtvis medgrad tjänstemannabarn, vilket hängerän attsamman

får utbildning och därmed kom-arbetarbamen genomsnittligt kortare
infödda svenskatidigare arbetsmarknaden. Vidare harut ung-mer

invandrarungdomar, vilket där-domar högre sysselsättningsgrad än
andelen i utbildning densamma.beror högre arbetslöshet äremot

sysselsätt-finns dessutom minskningBland invandrarungdomar aven
dock inte gällerningsgraden sedan 1975 -7,2 procentenheter, vilket

ensamföräldrar föreliggerför infödda svenskar. blandAven en
minskning sysselsättningsgraden -14,6 procentenheter.av

6.4 Anställda och företagare

levnadsnivåundersökningarna före-skiljer mellan anställda ochI man
jordbrukare inkl. medhjälpande familjemedlemmar.tagare samt

månUngdomar deförekommer anställda eller, i denenbartnästan som
såsomräknas företagare tabell 6.1. Hela ökningenmedhjälparesom

25-årsål-liggerandelen sysselsatta gäller anställda, och den överav
kvinnor.dern och gäller
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Diagram 6.3.a
Relativa sysselsättningskvoter för åldrar.män i olika Kvot mellan ar-
betslösheten i ioch hela befolkningen år.16-64 Utveck-resp. grupp
lingen 1970-1992. Källa: SCB:s Arbetskraftsundersökningar AKU
1,5

1.38
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Diagram 6.3.b
åldrar.Relativa sysselsättningskvoter för kvinnor i olika Kvot mellan

år.arbetslösheten i i befolkningenoch hela 16-64 Utveck-resp. grupp
lingen Arbetskraftsundersökningar AKU1970-1992. Källa: SCB:s

L25

år35-44 ,,131 Jå7 J á áJ,7.-.-4s54ar
K 7ár25-34, åd áköne 6-64

A

0B8
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Tabell 6.1 Arbetskraftsstatus. Nuläge 198891. Procenttal.

för- före- anställda:an-
heltid deltid tillf. fastställdvärvs tagare

jordbr arbete arbetearbete

58.516-74 år 72.9 65.1 7.8 47.7 17.2 6.5
51.816-29 år 69.2 65.5 3 8 51.6 13.7 13.6

år 18.416-19 36.0 32.6 3.4 13.8 13.7 14.2
år 58.620-24 76.8 73.8 3.1 61.9 11.7 15.0
år 71.025-29 87.6 82.8 4.8 66.9 15.8 11.8
år 78.135-54 93.3 82.9 10.4 61.5 21.2 4.6

9.6 55.316-29 är 70.2 65.0 5.2 58.5 6.2män
kvinnor 48.168.2 66.0 2.2 44.1 21.7 17.8

16-19 ar 35.3 29.8 21.6 8.1 9.6 20.25.5män
kvinnor 36.7 16.0 19.3 18.8 16.535.4 1.2

63.020-24 ár 77.3 74.1 3.2 67.8 6.0 11.0män
kvinnor 55.3 17.9 19.5 53.876.3 73.4 2.9

77.1 5.0 8.2 74.125-29 är 89.3 82.3 7.0män
kvinnor 56.1 15.6 67.785.7 83.2 2.5 27.2

75.9 4.3 2.8 77.435-54 är 95.4 80.3 15.0män
kvinnor 6.5 78.991.2 85.5 5.7 46.9 38.4

ÅR16-29UNGDOMAR
Ensamföräldrar 37.6 28.3 14.0 52.068.4 65.9 2.4

Infödda svenskar 66.0 3.8 52.1 13.7 13.5 52.469.8
44.4Invandrare 63.0 59.2 3.8 44.8 14.5 14.8

och deltidsanställda6.5 Heltids-

medelåldern, deltidsanställ-Heltidsanställningar dominerar i medan
påungdomsåren, beroendeningarna klart volym istörreutgör enen

förvärvsarbete. tabell 6.1andel studerar parallellt med Iökande som
tonåringarnas på deltid.arbete skervisas tredjedelänatt avmer en

ZO-årsåldern medproportionernaredan iMen överensstämmer me-
återdelålderns, delpensioner.efter deltidsarbetet igenoch 55 ökar

betydligt deltidsvolym, och i taktKvinnor har traditionellt störreen
också deltidsarbetet ökat sedanölçad kvinnosysselsättning harmed

åldrarna år,procentenheter samtliga i 16-741975. Okningen 3,6är av
16-29-åringama.procentenheter blandoch +2,1

ökande andel parallellt med för-under 20 studerarBland ungdomar en
fått bådevi fler deltidsanställdavärvsarbete. Tabell 6.1 visar haratttr.
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Tabell Arbetskraftsstatus. Utveckling Plustecken6.1 1975-91.tr
ökning förändringen signifikant.och ärattanger

för- före- anställda:an-
deltid tillf. fastställd heltidvärvs tagare

arbarbete jordbr arb 11

+3.6 -0.7 +0.816-74 år +5.0 +5.4 -0.4 +1.8
16-29 +2,1 -4.2 +2,5ár -1.8 -1.8 -0.0 -3.9

år -0.616-19 -10.7 -10.8 +0.1 -16.7 +5.6 -4.6
år20-24 +0.1 -0.4 +O.5 -2.4 +1.9 -7.3 +4.3
år25-29 +6.5 +6.9 -0.4 +6.4 +0.5 -0.4 +0.9
år35-54 +8.2 +8.9 -0.7 +6.3 +2.6 +0.1 -0.7

16-29 ár -7.5 -7.2 -0.3 -8.9 +1.7 -2.7 -0.1män
kvinnor +4.2 +4.0 +0.2 +1.2 +2.7 -5.7 +5.1

16-19 +1.0är -14.8 -15.7 +0.8 -17.2 +l.4 -4.8män
kvinnor -6.2 -5.7 -0.5 -15.9 +9.9 -4.1 -2.2

20-24 ar -5.3 -5.2 -0.1 -6.6 +1.4 -2.7 -0.5män
kvinnor +5.8 +4.6 +1.2 +1.7 +2.7 -12.2 +9.5

25-29 ar -1.2 -0.4 -0.9 -2.9 +2.4 -0.6 -3.4män
kvinnor +l4.4 +14.4 +0.0 +15.6 -1.0 +0.1 +5.1

35-54 är +0.1 -0.9 +1.0 -3.1 +2.2 -0.5 -0.9män
kvinnor +l6.4 +18.7 -2.4 +15.8 +3.0 +0.6 -0.5

ÅR16-29UNGDOMAR
Ensamföräldrar -14.6 -15.1 +0.6 -19.6 +4.4 -3.8 +4.3

Infödda svenskar -1.2 -1.0 -0.2 -3.2 +2.0 -4.3 +2.8
Invandrare -7.2 -9.6 +2.4 -11.5 +2,1 -2.9 -1.6

1982-19911 Avser

ungdomar, och färre heltidsanställda. Andelen heltidsanställda ton-
åringar har halverats ned till 19 medanprocent, andelen del-nästan
tidsanställda har ökat med 40 Samma trend,procent.ca men svagare,

20-24-åringarna.föreligger för Minskningen heltiderna exceptio-ärav
nellt bland ensamföräldrar, medan de däremot ökar blandstor unga

föräldrar.samboende Tabell 6.1 ocksåvisar det heltidsanställ-ärtr. att
ningarna ökar bland kvinnor 24.övermestsom

6.6 Tillfälligt fastoch anställning

frågadesVid intervjuerna anställningen fast tillsvidare ellerom var
tillfällig, dvs tidsbegränsad, vikariat, provanställning, beredskaps-t.ex.
arbete, ungdomsplats, inskolningsplats, feriearbete, säsongarbete eller
projektanställning. ingårHär kortvariga anställningsförhålladenäven

någoninte anställningstrygghet månader.ännu mindre 6änsom ger
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tiondel samtliga anställda tillfällig anställning iEn harav en ovan-
nämnda bemärkelsen. Bland femte, vilketungdomar det ungefärär var
naturligtvis hänger med den i dessutomULFstorasamman un-
derskattade volymen feriearbete, med kortare tid arbets-av resp

ocksåmarknaden. Tabell 6.1. visar kvinnor har betydligtatt unga en
tillfälliga Trendanalysemaandel anställningarstörre än män.unga

visar emellertid med tillfälliga anställningarandelen ungdomaratt
förminskar fasta anställningarna ökar-4,2 procentenheter, och de

nivåkvinnor, inte till fördock män.unga upp samma som unga

6.7 Personer utanför arbetskraften

för-studier viktigaste orsaken inteungdomsgenerationen denI är att
aktiviteter kanvärvsarbeta. tabell 6.2 redovisas fem olikaI varasom

till förvärvsarbete: nämligenaktuella alternativ eller komplementsom
värnplikt.föräldraledighet, hemarbete och Mät-studier, arbetslöshet,

föregående avsnittbeträffande förvärvsarbete iningen gällde liksom
alternativ1975-91. Fleramätveckan före intervjun och bygger ULF

föräldraledighet, ellerhemarbete ochkan förekomma samtidigt, t ex
iRedovisningen i tabellen andelenstudier och arbetslöshet. respavser

något under mätveckan förstahade arbeteredovisningsgrupp intesom
ovanstående klassificeringenligtkolumnen med undergrupper

kolumnerna 2-6.

aktivitetensjälvklart den dominerandetabell 6.2 visas studiernaI äratt
medandelen studerande har ökatungdomar inte arbetar, ochnär att en

tonåringarna 6.2bland tabellungdomsgenerationen,tredjedel i mest
också iarbetslösheten, längre 20-ökningfinnstr.. Det men uppaven

föräldragenerationen vi-årsåldem, i seoch den ökningen är större än
kapitel 6.dare

föräldraledigheten tidsserienbetalda byggtsSedan 70-talet har den ut
föräldralediga fördubblats bland för-hade andelenbörjar 1979. 1991

andelen hemarbetande minskat till min-Istället hadeäldrar under 30.
år1975 bland kvinnor mellan 25 och 29tiondel sedandre än somen

bådavilket halvering. kategorierförvärvsarbetade, Dessainte är en
kommunicerande kärl: ökningen föräldraledig-delvisfungerar som av

och minskningen hemarbetet speglar vad ekono-heterna ärsomav
ocksåsocialt önskvärt och allmänt vilketmiskt realistiskt, accepterat,
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stöds ekonomiskt via offentliga subventioner.

Invandrarungdomar förvärvsarbetar i mindre utsträckning inföddaän
bestårsvenska ungdomar. Skillnaden dels i fler arbetslösa 7 4resp

dels fleri hemarbetande. har andelen hemarbe-procent, Dessutom
tande invandrare ökat, medan den har minskat blandunga unga sven-
skar. Det ökade hemarbetet kan uttryck för ökande problemettvara
arbetsmarknaden.
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Tabell 6.2 utanför arbetskraften. NulägePersoner 198891.
Procenttal.

hade därav:
inget i arbets- föräl- hem-ut- värn-

bildnförv- lös dra- arbe- plikt
arbete ledig tande

16-74 är 27.1 7.2 1.9 2.6 4.2 0.3
16-29 år 30.8 24.3 3.8 4.1 10.2 1.2

år16-19 64.0 59.1 3.2 0.1 15.0 0.8
år20-24 23.2 14.6 4.4 2.8 10.1 2.6
år25-29 12.4 6.9 3.5 8.4 6.6 0.0
år35-54 6.7 1.1 1.5 1.7 2.2 0.0
år55-74 58.3 0.2 0.6 0.0 1.3 0.0

16-29 år män 29.8 23 3.7 .7 2.37.
kvinnor 31.8 25 1 3.8 7.7 13.4 0.0

16-19 ár 64.7män 59.5 3.3 0.0 11.5 1.7
kvinnor 63.3 58.7 3.1 0.2 18.5 0.0

20-24 år 22.7 13.3män 4.4 0.6 6.8 5.0
kvinnor 23.7 16.1 4.5 5.2 13.7 0.0

25-29 år 10.7 6.8män 3.5 1.2 4.3 0.0
kvinnor 14.3 7.0 3.6 16.1 9.1 0.0

35-54 är 4.6män 0.8 1.4 0.9 0.6 0.0
kvinnor 8.8 1.3 1.5 2.6 3.8 0.0

55-74 år 52.1män 0.1 0.6 0.0 0.3 0.0
kvinnor 64.0 0.3 0.6 0.0 2.3 0.0

ÅR16-29UNGDOMAR
Kvarbo 16-24 år 55.9 49.6 3.4 0.0 11.9 2.2
Ensamföräldrar 31.6 17.9 5.1 11.0 22.4 0.0

Arbetarbarn 25.2 18.1 4.1 5.4 7.6 1.0
Tjänstemannabarn 36.1 31.0 3.3 3.1 11.7 1.1

Infödda svenskar 30.2 24.2 3.5 4.1 9.6 1.2
Invandrare 37.0 26.9 6.8 3.7 17.0 0.5
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Tabell 6.2 utanför arbetskraften. UtvecklingPersonertr 1975-91.
Procenttal. Plustecken ökning och förändringenatt äranger
signifikant.

hade därav:
inget i arbets- föräl- hem-ut- värn-
förv- bildn lös pliktdra arbe-e
arbete dig tande

BEFOLKNINGENHELA
16-74 år -5.0 +1.6 +0.5 +1.4 -6.4 +O.1
16-29 år +1.8 +6.6 +O.7 +1.5 -2.0 +O.3

år16-19 +10.7 +14.0 -2.3 +0.0 +6.0 -0.0
år20-24 -0.1 +1.5 +1.9 +0.2 -3.3 +O.8
år25-29 -6.5 +2.2 +1.6 +3.8 -7.5 -0.0
år35-54 -8.2 -0.2 +O.7 +1.2 -7.7 -0.0
år55-74 +0.9 -0.2 -0.0 -0.0 -7.2 -0.0

16-29 år män +7.5 +6.4 +O.6 +0.0 +3.6 +O.6
kvinnor -4.2 +6.7 +O.7 +3.2 -7.9 -0.0

16-19 ár män +14.8 +16.2 -1.0 0.0 +8.3 +O.1
kvinnor +6.2 +11.6 -3.6 +O.1 +3.4 -0.1

20-24 år män +5.3 +1.8 +1.5 +0.4 +1.8 +1.3
kvinnor -5.8 +l.4 +2.3 +O.1 -8.5 -0.0

25-29 år män +1.2 +1.2 +0.8 -0.4 +1.3 -0.0
kvinnor -14.4 +3.1 +2.4 +8.6 -16.6 0.0

35-54 år män -0.1 +0.2 +0.8 +0.5 +O.1 +0.0
kvinnor -16.4 -0.6 +0.5 +2.0 -15.5 -0.0

55-74 år män +7,7 -0.2 -0.2 0.0 -0.0 +0.0
kvinnor -5.3 -0.3 +0.2 -0.0 -13.7 -0.0

ÅR16-29UNGDOMAR
Kvarbo 16-24 ár +7.9 +8.1 -0.2 -0.1 +4.2 +0.0
Ensamföräldrar +14.6 +12.8 +3.1 +5.5 +9.4 0.0

Infödda svenskar +1.2 +5.8 +O.7 +1.6 -2.5 +O.3
Invandrare +7.2 +12.2 +1.2 +O.6 +3.9 +O.1

Tidsserien 1979-91avser
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Kapitel 7

Sysselsättningsproblem

Joachim VogelAv

Sammanfattning

Ungdomsarbetsläsheten har sedan länge arbetslöshetenökat änmer
för de äldre. Ungdomar för relativt andel denstörresettsvarar en av
konjunkturberoende tonåringarnaarbetslösheten.variationen Förav
har arbetsmark-brutits under 80-talet särskildamönstret genom
nadsåtgärder för ungdomar ungdomslag, ungdomspraktik mm. För
ungdomar 20 år och efter gymnasieåldem kvarstår docköver mön-
stret.

Arbetslöshetserfarenhet gång årenminst under de 5 ärsenasteen en
ökande erfarenhet för alltfler. Ungdomar 20-29-årsåldem drabbasi i
betydligt utsträckning vid början 90-talet under 70-talet,större änav
medan effekterna medelåldern relativt små.i är

Studier ökande utsträckning ungdomar förvärvshinder,ianges av som
medan barntillsynsproblem och arbetsbrist på minskar iorten
betydelse.
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påUngdomars ställning påverkasarbetsmarknaden inte bara av ung-
domsutbildningens ocksålängd, konkurrensen med den äldreutan av
arbetskraften arbetsplatserna. forskningI och debatt har blom man a
studerat lagen anställningstrygghet frånLAS 1974, harom som an-

innehålla element den etablerade arbetskraften, isetts som gynnar
form begränsningar till uppsägning, prioritetsordningsreg-rättenav av
ler vid friställningar, förlängd uppsägningstid, företräde vid nyan-

hårdareställning och reglering tidsbegränsade arbeten. Andra rele-av
tendenser arbetsmarknaden ökad intemrekrytering,vanta är väx-en

ande volym tjänstledigheter leder till vikariatsjobb, färre okva-av som
liñcerade nybörjarjobb och ökande ungdomslöner. Dessa faktorer ökar
den äldre och etablerade arbetskraftens relativa konkurrenskraft
arbetsmarknaden jämfört med ungdomarnas. Men dessa faktorer är

ocksådelvis uttryck för framväxande politiska värderingar skyddett
utslagning, löneutjämning. Sett i lång-övergripande ochmot ett mer

siktigt perspektiv innebar LAS inte plötslig förändring, utan snarasten
kodifiering praxis till delar redan tillämpades tidi-storaen av en som

och reglerades via avtal. Analyser arbetslöshetens utvecklinggare av
visar relativaungdomarnas arbetslöshet ökade trendmässigt alltse-att
dan början 60-talet, jämfört medelåldersmed den arbetskraften seav

lågkonjunkturerVogel, 1983. Under tenderade ungdomsarbets-t.ex.
lösheten öka de äldres, konjunkturcyklarnaän även överatt mer men
ökade ungdomarnas relativa arbetslöshetsbelastning alltsedan 60-talet.

dettaI kapitel följer vi ungdomsgenerationens relativa arbetslöshetupp
fram till både får1992, där vi med 70-talet, 80-talet och inledningen

lågkonjunkturentill den på 90-talet. Redovisningen byggerextrema nu
dels SCBs arbetskraftsundersökningar förAKU 1970-92, dels

förULF 1975-91. Kapitlets andra del handlar otryggaom an-
ställningsformer, där arbetet begränsat i tiden. Kapitlet avslutasär se-
dan med ungdomarnas bedömningar åtgärderlämpliga arbets-motav
löshet, där underlaget kommer från års1993 ungdomsenkät.

7.1 Andelen arbetslösa

Antalet arbetslösa i månadsvis året.AKU varjemäts vecka under Ge-
månadstalennomsnitt blir sedan årsmedeltal.underlag för I dia-av

7.1 och b visas den relativa arbetslöshetsnivån för mängram a resp
kvinnor åldrari olika i jämförelse med den genomsnittliga arbetslöshe-
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åldernför alla i år16-64 kvot året. Bådaunder det aktuella dia-ten
visar hur del den totala arbetslöshetsbördan bärsstorgrammen av som

åldrar,kvinnor i olikamän och hur belastningdenna harav resp av
förändrats sedan 1970. Beräkningen årkvoter för varje detgörav
möjligt hur ungdomsarbetslösheten har utvecklats i relativaatt ter-se

dvs hur ungdomars etableringsproblem lång-har utvecklatsmer, mera
siktigt konjunkturcyklarna generationseffekten,över hur etable-
ringsproblemen har utvecklats för kvinnor mänunga resp
jämställdhetseffekten och vilken relativ belastning ungdomar ut-

lågkonjunkturför i konjunktureffekten.sätts Andra effekter som
speglas i trendberäkningama förändringar de arbetsmarknads-är av

åtgärdernapolitiska för ungdomar interventionseffekt. Underlaget
för beräkningarna AKU 1970-92.är

I diagram visas7.1 ungdomars relativa arbetslöshet ligger högreatt än
genomsnittet för hela befolkningen år16-64 kvoten ligger i regel över
1.00. relativLägst arbetslöshet 45-54-åringar.har går nedåtNär vi i
åldrarna ökar kvoterna, vilket visar etableringseffekten ökar i bety-att
delse. Detta gäller fram till Såbörjanmönster SO-talet. detär ävenav
därefter, med undantag. Tonåringamas relativa arbetslöshet min-ett
skar radikalt i början 80-talet, vilket konsekvens införandetärav en av

ungdomslagen, 16-17-åringar,1982 för och 1984 för 18-19-ävenav
åringar ungdomspraktik. Då tonåringamasminskade relativa arbets-
löshet ned till genomsnittet för hela arbetsmarknaden. särskildaDe
ungdomsåtgärdema ocksåutsträcktes 24-årsåldem, fåtttill och bör ha

dämpande effekt åldrarna.längre iäven 1984 korn rekryte-en upp
ringsstöd, och i lågkonjunkturdjupanästa korn ungdomspraktiken

20-24-åringamas1992. relativa arbetslöshetskvoter fortsatte emel-
lertid under hela 80-talet, och detsammaväxa gäller för 25-34-att
åringarna. Ungdomspraktikens effekter 1992 tydligast för ton-syns
åringarna.

Diagram visar arbetsmarknadsåtgärdernas7.2 omfattning för ungdomar
år.under 25 Ungdomsåtgärdema visade bådesig ha effekt förstor

andelen berörda ungdomar och den arbetslöshetsnivån, såvälrelativa
under 80-talets första hälft under början 90-talet, särskilt för desom av

Effekterna kraftigast tonåringarna,för där emellertid ävenyngre. var
den ökande gymnasieutbildningen betydelsefull. Erfarenheternavar av
80-talet visar de ungdomsåtgärdemaspeciella berör allt äldreatt ung-
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Diagram 7.1. a
åldrar.Relativa arbetslöshetskvoter för män i olika Kvot mellan ar-

år.betslösheten i i befolkningen Utveck-och hela 16-64gruppresp.
AKUlingen Källa: SCB:s Arbetskraftsundersökningar1970-1992.

3

2,75

20-27
2,5

vAV2.25

2

1175

2s-34ár
1,25 á,

16-19.
Böe1

90 9274 76 78 80 82 84 86 88721970
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Diagram 7.1.b
åldrar. mellankvinnor i olika KvotRelativa arbetslöshetskvoter för

år.hela Utveck-arbetslösheten i befolkningen 16-64i ochgruppresp.
Arbetskraftsundersökningar AKUSCB:slingen Källa:1970-1992.
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325-

275

25

225

L75
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Diagram 7.2 Antal ungdomar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
1980-92. Källa: Schröder 1993.
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ungdomsåtgär-offentligadomar, den subventionsgraden högre iäratt
Åtgärdernaersättningsnivåerdeltagarnasderna och lägre. haräratt

också kritiserats med hänsyn till de i alltför liten utsträckning äratt
kompetenshöjande, det förekommer viss substitutionseffektatt en
arbetsgivarna föredrar lönesubventionerad arbetskraft, och detatt

inlåsningseffekter övergångenfinns till ordinarietendenser att till den
arbetsmarknaden fördröj Schröder, 1994.se t ex

Internationella jämförelser ungdomsarbetslösheten visar Sverigeattav
låghade ovanligt ungdomsarbetslöshet i absolut mening ända fram

till början 90-talet diagram liksom andra länder högre7.3,av men
ungdomsarbetslöshet relativi mening. nedre delen diagrammetDen av

ifrågavisar arbetslöshetenSverige ligger i mellantätenatt gapetom
bland ungdomar och samtidigt uttryck för viäldre. Detta är ett att

låglänge harhar haft generellt mycket arbetslöshet, där ungdomaren
fått ocksåbära de dekonjunkturella svängningarna. Noteras bör att

förindustriländerna har haft arbetslöshetstallänge mycket högastora
bli-ungdomar, och i högkonjunktur, först 90-talet haräven som nu

vit aktuella i Sverige.

ocksådiagram relativaI 7.1 andra interventionseffekter. Denser man
lågkon-55-64-åringarnaarbetslösheten bland ökatenderade underatt

del-junkturen i början 80-talet. Okande förtidspensionering ochav
tidspensionsreformen bidrog till dämpning arbetslöshetskvo-en av
terna.

Diagram visar mellan7.1.a och b det fanns betydande skillnaderatt
kvinnors arbetslöshetsbelastning. 70-taletoch Undermänsunga unga

tonårsflickomas gångerarbetslöshet genomsnittet,drygt 3 större änvar
tonårspojkarnas gånger Ungdomsåtgärdemamedan drygt 2 större.var

både tonårspojkarnas nivåreducerade sedan och flickornas relativt
åldrarnaradikalt. PåHögre i skillnaderna mindre. 90-taletupp var

hade högre arbetslöshet kvinnor 20.20män över än överunga unga
delförklaringEn sysselsättningsutvecklingen i kvin-är mans- resp

nodominerade näringsgrenar. Arbetslösheten ochdrabbar mänunga
kvinnor fasförskjutet: nedgångenförst kommer in-i byggsektorn och
dustrin nedgången of-drabbar kommer imän,mestsom unga senare
fentlig sektor, i framtiden kommer i första hand drabbaattsom unga
kvinnor Schröder, 1993.
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Diagram 7.3 Procent arbetslösa ungdomar relativ ungdomsar-resp
betslöshet kvot mellan arbetslösheten för ungdomar under 25 år divi-
derat med arbetslösheten 25 år i vissaöver västeuropeiska länder
1971-1990. Källa: Schröder 1993.
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arbetslöshetserfarenhetmedPersoner7.2

ögonblicksbildtidpunktvid vissArbetslöshetskvoten an-avger enen
kortvarig,allmänhetidå Arbetslöshetdrabbade.just ärdelen ärsom

gång längreunderminstdrabbaskretsen enensompersoneravmen
ungdomar kanSärskilt bland vägenbetydligtperiod kan större.vara

peri-upprepadekantadpå arbetsmarknadenetableringtill full avvara
frågor tillretrospektivadärförställerULFarbetslöshet. Ioder manav

åren.5någon gång deunderarbetslösvaritharalla senasteom man
exponeringstideninte relevant ärperiodendende allraFör äryngsta

jämförbarheltredovisningen inteår, därför5 ochkortare äroftast än
trendanalyserna.åldersgrupper däremotmellan

16-29-åringar varitdagens25tabell 7.1 hadeEnligt procent ar-av
emellertidåren. inkluderasgång 5 Härnågon under debetslösa senaste

mångagår skolan,ifortfarande kvaråldrar, delalla i dessa envarav
varitdel intenågotefterfrågat arbete, ochaldrig har stor expone-en

Arbetslöshetsbelastningenår.minst 5arbetsmarknaden iförrade un-
sig20-24-åringarna detsåledes skäl. Blanddessa rörderskattas omav

något 28,5 procent,färre25-29-åringarnablandtredje, och omvar
arbetsmarknaden be-dåmånga ha varitbörvilket beror uteatt

detövervunnitår därmed haoch5tydligt längre mestaän av
starktEtableringssvårigheterna varieraretableringssvårigheterna.

ensamförälder underNästanungdomsgrupper.mellan olika varannan
ungdomaroch45,8 procent,arbetslöshetserfarenhet även30 har

20-drabbade. Iinvandrarungdomarochutanför storstäderna är mera
35-Blandtalkvinnor högre män.årsåldern vidarehar än ungaunga

någon gång devarit arbetslösa64-åringar endast 8,7har procent
åren.5senaste

sedanungdomarökatblandarbetslöshetserfarenhet harmedAndelen
iendastfinnsOkningentabell 7.1 tr..+6,6 procentenheter;1975 se

också korresponderarvilketprocentenheter,åldrarna +1220över
förbelastningenrelativalångsiktiga denökningenmed den ung-av

ned-iställettonåringarna föreliggervisade. FörAKUdomar ensom
procentenheter.arbetslöshetserfarenhet -8,2gång medandelenav

flerutbyggnad:ungdomsutbildningensiliggerFörklaringen som
år19 och kortareförst efterarbetsmarknadenkommer ut expone-

tonåringamas arbets-åldersintervall. Vidare harinom dettaringstider
arbetsmark-80-taletunderreduceratslöshetsrisker avsevärt genom

visarföregående Tabell 7.1avsnitt.åtgärdernadspolitiska se tr.
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Tabell 7.1 Arbetslöshetserfarenhet och förvärvshinder.
Nuläge 198891. Procenttal. Källa: ULF.

arblös samtliga arbetar ej:
förra med arbl vill arb inga arb ej barn stude-
veckan erfarenh págenast tillsynorten rar

16-29 ár 3.8 25.0 7.3 6.3 4.3 76.3

år16-19 3.2 9.8 6.1 6.3 0.7 90.3
år20-24 4.4 33.5 8.4 4.9 5.7 61.9
år25-29 3.5 28.5 9.7 8.7 16.2 46.3
år35-54 1.5 8.7 17.0 16.3 12.7 11.8
år55-74 0.6 3.6 3.7 10.1 0.1 0.2

16-29 är män 3.7 23.8 8.4 6.3 .1 76.3
kvinnor 3.8 26.3 6.1 6.3 5 76.3

16-19 år män 3.3 9.8 6.8 6.8 0.0 89.3
kvinnor 3.1 9.8 5.5 5.8 1.4 91.4

20-24 ar män 4.4 31.3 9.9 5.8 .4 58.4
kvinnor 4.5 36.0 6.9 3.9 11.3 65.6

25-29 ar män 3.5 26.8 13.0 5.4 0.0 54.3
kvinnor 3.6 30.3 7.1 11.4 29.0 39.9

35-54 är män 1.4 8.4 14.3 12.6 0.7 12.0
kvinnor 1.5 9.0 18.5 18.3 19.1 11.6

55-74 år män 0.6 4.4 5.0 10.2 0.1 0.1
kvinnor 0.6 2.8 2.8 9.9 0.2 0.3

UNGDOMAR
Kvarbo 16-24 ar 3.4 14.4 6.3 6.1 0.0 86.7
Ensamföraldrar 5.1 45.8 12.8 12. 32.4 51.6

Arbetarbarn 4.1 29.5 8.2 9.2 7. 69.1
Tjänstemannabarn 3.3 21.4 6.9 5.4 2. 83.3

Infödda svenskar 3.5 24.7 .1 6. 3. 77.4
Invandrare 6.8 28.6 .9 9. 10.2 65.5

16-74 är 1.9 12.5 6.2 9.5 3.1 25.1
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förvärvshinder.Arbetslöshetserfarenhet ochTabell 7.1 tr
ochökningPlusteckenProcenttal.Utveckling 1975-91. anger -

signifikans. Källa: ULF.minskning, anger

ej:samtliga arbetararblös
ej barn stude-inga arbvill arbarblmedförra
tillsynpáerfarenhveckan ortengenast rar

+17.3-5.6-3.8+6.6 -1.5+0,716-29 ar

+7.7+0.2-0.7-1.1år -8.2-2.316-19
+7.9-5.4 -4.7-1.1år +11.1+1.920-24

+26.4-23.9-8.0+12.8 -2.8år +1.625-29
+5.8-14.7+1.8 -11.9+2.1år +0.735-54
+0.1-0.4-6.9-1.3år -0.0 +0.755-74

+3.2+0.0-0.3-0.5+5.S+0.616-29 är män
+27.2-10.5-6.0+7.8 -2.5kvinnor +0.7

+4.7+0.0-0.2-2.1-5.1-1.016-19 år män
+10.6+0.4-0.9-0.1kvinnor -3.6 -11.3

-3.1+0.6+1.6+3.2+11.2+1.520-24 år män
+17.1-9.4-10.6-3.9+l1.2kvinnor +2.3

+4.8-1.2-4.3-1.3+7.5+0.8ar25-29 män
+29.9-29.7-7.0-4.4+18.4kvinnor +2.4

-2.8 -0.0+0.6 -5.2+O.8 +1.535-54 är män
+7.3-13.7-11.1+2.6 +3.5kvinnor +0.5
-0.1-0.1-1.8-0.5+0.2-0.255-74 ar män
+0.3-0.6-10.0-2.0+1.lkvinnor +0.2

UNGDOMAR
+2.70+0-0.8 -0-1.5ar-0.2Kvarbo 16-24

+26.4-3.3-18.0+l8.5 -5.5Ensamföräldrar +3.1

+16.4-4.2 -5.7+6.7 -1.5svenskar +0.7Infödda
+20.2-5.1+0.6 +1,3+7.0+1,2Invandrare

+9.2-5.0-7.4-1.3+3.5+O.516-74 år
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kvinnors belastning Ök-att verkar ha ökatunga än mäns.mera unga
ningen finns framför allt i 25-29-årsåldern +18,4 procentenheter och
bland ensamstående mödrar. Aven i medelåldern har andelen med ar-
betslöshetserfarenhet ökat något sedan 1975 +2,1 procentenheter,

ökningen således betydligtärmen svagare.

Generationsskillnaderna emellertidär underskattade: vi hade kun-om
begränsa jämförelsema tillnat i olika generationer allapersoner som
ståtthar till arbetsmarknadens förfogande i årminst 5 skulle skillna-

derna ha varit betydligt Trotsstörre. resultaten relativt svårtol-att är
kade tidshorisonten och förlängda utbildningstiderp.g.a. blir bilden
ändå entydig: arbetslöshetserfarenhet ökandeär erfarenhet för allten
flera, och ungdomar i 20-årsåldern drabbas i betydligt större
utsträckning underän 70-talet, medan effekterna i medelåldern är
relativt små.

7.3 Personer vill arbeta genastsom

Utöver de arbetslösa,öppet dvs under mätvecka sak-personer som en
arbete och betecknar sig arbetslösa finnsnar andra inte hellersom som

arbetar, skulle vilja börja arbeta de erbjöds lämpligtmen ettom ar-
bete, s.k. latent arbetslösa. Den här betydligtär destörre ängruppen

arbetslösa.öppet Den omfattar dessautöver studerande,även pensio-
nerade och hemarbetande det orealistiskt sökam som attanser ar-
bete. Skälen kan variera starkt: lokala problem, barntillsynsproblem,
studier. Bland ungdomar rörde det sig totalt 7,3 medan deprocent,om

arbetslösaöppet 3,8utgör siffran gäller medeltalprocent för 1988-ett
91, dvs före dendjupa lågkonjunkturen. I medelåldern dessaär tal
betydligt högre. Okande ålder innebär ökande förvärvshinder såsom
barntillsynsproblem, och lokala arbetsmarknader får effekterstörre för
äldre arbetskraft se tabell l.

7.4 Hinder för förvärvsarbete

Vilka faktorer detär ligger bakom beslutet inte förvärvsarbetasom att
I ULF konfronterar intervjupersonerna med lång listaman överen
tänkbara skäl, där vi särredovisar nämligen inga jobbtre, orten,
ingen barntillsyn studier. Därutöver finns naturligtvisresp personliga
skäl, försörjning t pension, dålig lönsamhet,annan barn och hus-ex
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centralaemellertidskälennämndahåll, De representerarfritid treosv.
viaåtgärdasbåda kanförstaåtminstone dedärhinder,strukturella po-

beslut.litiska

76,3ungdomarblandskäletviktigastenaturligtvis detStudier pro-är
börjar sedå tidsseriensedan 1979, ta-också starktdet ökarochcent,

17,3helaungdomsgenerationen procenten-äriOkningen7.l.tr.bell
Okningen ärprocentenheter.26,425-29-åringarnablandochheter,

ochinvandrarungdomarensamföräldrar,kvinnor,blandstörst unga
finnasbördettyder ävensiffrorDessastorstäderna. attutanför en

fåkanintedärför destuderarungdomar attandelökandestarkt som
arbete.

6,3endastarbetstillfällen procentpå lokala nämns ung-Brist avav
börMinskningensign.ejminskathaverkarandelenochdomarna,

sysselsättningslägetförbättringlångsiktigkonsekvens avenavenvara
Trendenutjämning. ärregional star-ochstädernautanför de stora en

äldre.för dekast

inte förvärvs-skäl förAven minskatbarntillsynsprøblem har attsom
utbygg-successivadenkonsekvens1979. Detsedan ärarbeta aven
80-taletslutetvidMenkommunala barnomsorgen.dennaden avav

30underföräldersamboendefortfaranderapporterade nästan varannan
med -17minskningtrotsinte arbetaförskälår barnomsorg att ensom

ingå vidareibarnomsorgenemellertid ettkanHärprocentenheter.
bamom-Medhuvudskäl.andramedtillsammansproblemkomplex
påvill ordnakan ellerinte annatvidare mansorgsproblem attmenas

fråganalltså alltidintebehöverhemma. Det omän varasätt att vara
någotföredrarellerkostnader, annatför högadagisbrist, attutan man

tillsyn.offentligän

jobbOtrygga7.5

arbetetillfälligthadedeungdomarna ett13,6 attprocent uppgavav
både iålder,ökandemedsjälvklartminskarandelen7.2. Dentabell

jobb. Dettamed fasta ärandelentill etti relationochmeningabsolut
förstudietiden,underarbetentillfälligavolymenför delsuttryck se-

också möjligheternaförarbetsmarknadenår attantalnioritet men
anmärkningsvärtDetfasta jobben.de äräldremed dekonkurrera om

jobbtillfälliga män.oftare har änbetydligtkvinnor ungaatt unga
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Tabell 7.2 Olika former tillfälligt arbete blandav anställda.Nuläge 198891. Statistiken procenttal inomavser gruppenanställda undantag kol 1. Källa: ULF.
tillf. vika- bered- ferie objektprov- tim-
arbete riat skaps-anst. säsong anst.pro-

arbete arbete jekt ibl.
16-29 är 13 6 6.2 l 7 0.8 1.1 0.9 2.6
16-19 år 14.2 3.3 1.9 2.0 2.2 0.2 4.420-24 år 15.0 8.1 1.9 0.4 0.9 1.0 2.5år25-29 11.8 6.6 1.3 0.2 0.4 1.4 1.4år35-54 4.6 2.3 0.4 0.1 0.2 0.7 0.7år55-74 1.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6
16-29 är män 9.6 2.6 2.0 0.8 1.0 1.1 1.8kvinnor 17.8 9.9 1.3 0.7 1.2 0.7 3.5
16-l9 är män 9.6 1.2 2.2 2.1 1.7 0.3 1.9kvinnor 18.8 5.4 1.5 2.0 2.7 6.9.20-24 ár män 11.0 3.1 2.6 0.5 0.9 1.3 2.4kvinnor 19.5 13.7 1.0 0.2 0.9 0.7 2.725-29 ar män 8.2 3.3 1.2 0.2 0.6 1.4 1.1kvinnor 15.6 10.0 1.4 0.3 0.3 1.3 1.735-54 är män 2.8 0.7 0.4 0.1 0.2 0.8 0.3kvinnor 6.5 3.8 0.4 0.1 0.1 0.6 1.155-74 ar män 1.4 0.1 0.0 0.1 0.4 0.4.kvinnor 1.9 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8UNGDOMAR
Ensamföräldrar 14.0 7.7 2 9 1.5 1 8

tillf.I arbete 100.0 45.4 12.2 5.8 8.0 6.7 19.Anställda deltid 16.7 14.6 2.4 0.7 1.9 1.4 14.0
Infödda svenskar 13.5 6.1 1.6 0.8 1.1 0.9 2.7Invandrare 14.8 7.4 2.1 0.9 1.0 1.1 2.0
16-74 ar 6.5 2.9 0.7 0.3 0.4 0 7 1.2

I tabell 7.2 visas vidare uppdelning i olika jobb,en typer otryggaav
nämligen vikariat, provanställning, beredskapsarbete, ferie- eller sä-
songsarbete, objekts- eller projektsanställning timanställning,samt
samtliga andelar befolkningsgrupp i sinsom helhet dvs inteav resp

arbetskraften. Vikariaten för 45av de tillfälligasvarar procent av
jobben och timanställningama för femtedel. Vikariaten förekommeren

bland äldre ungdomar,mest medan timanställningama och ferie-
arbetena koncentreradeär till tonåringarna. Notera mätningarnaatt

mätvecka i princip fördelad åretavser helaen över exkl. sommaren.
Om skulle mäta andelen ungdomarman överhuvudtaget haftsom
arbete någon gång under år skulle andelamaett betydligt högre.vara
Vidare är mönstret med feriearbete under kraftigt under-sommaren
skattat.
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arbetsmarknads-olikafrågorställdesungdomsenkäten typerI avom
arbeteha tvingatsnämligen etttaarbetslöshet, attproblem utöver

förställetdeltidsarbete itvingatsellerkvalifikationer taunder sina
varitåren. harDettafemFrågorna gällde detabell 7.3.heltid senaste

ochgenerationer,äldreutsträckning äniungdomarför störreaktuellt
i 20-etableringsfasenunderövergångsperiodnormalrelativtdet är en

något yrkeistudietidenunderarbetetillfälligtårsåldem. Hit hör t ex
20-årsåldernfemte iför. Nästanutbildadinteegentligen är varman

heltid berörföriställetDeltidsarbete mestfått det. ungahar göra
på detdelvis ärberorDet attprocent.17kvinnor

också deltids-därmedochdeltidsjobbenkvinnoarbetsmarknaden som
finns.vikariaten

sysselsätt-UngdomarsTabell 7.3
Procenttal.1993.ningsproblem

ungdomsenkäten.Källa:

deltidarbete
i.st.f.under
heltidkval.

10.815.2ár16-29

5.315.0år16-29 män
16.5kvinnor 15.5

2.44.9år16-19
14.419.2år20-24
13.519.0ár25-29

2.810.9år35-54
3.70.8ár55-74

1.05.0år16-19 män
8.219.3är20-24 män
5.718.2ár25-29 män

3.84.8kvinnor16-19 ár
20.9kvinnor 19.2är20-24
21.7kvinnor 19.9år25-29
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Åtgärder7.6 arbetslöshetmot

Massarbetslöshet inte baraär samhällsekonomisktett problem, ettresp
välfärdsproblem individuellt plan. Den utlöser också intressekon-
flikter och politiska motsättningar. I ungdomsenkäten frågade vi efter
åtgärder ungdomar vill rekommendera. Det gälldesom dels vilka som
ska företrädeha vid arbetslöshet, påska dela jobben och hurom man
samhället bör arbetslösa.motagera

Den första frågan gällde diskriminering av :

invandrare: svenskar bör ha företräde framför invandrare när
det jobb,är ont om

kvinnor: män bör ha företräde framför kvinnor detnär är ont
jobb,om

handikappade: orättvist handikappade får arbeteatt intenär
friska får,

gamla: när det jobbär bör tvingaont till förtidspen-om man
s1on.

Diskriminering 40accepteras ungdomarna detprocent gällernärav av
invandrare, 17 betr. gamla, 6procent betr. handikappadeav procentav
och 4 betr. kvinnor. Iprocent samtliga fyra fallav alltsåaccepteras
diskriminering endast minoritet. Generellt är kvinnorav en unga
betydligt mindre benägna till diskriminering än män.unga

Skillnaderna mellan generationerna borde spegla dels arbetslös-egna
hetsrisker, dels grundläggande kring jämlikhetmera ochnormsystem
rättvisa. Ungdomars inställning till invandring skiljer sig inte från äl-
dre generationers se längre fram i denna rapport, däremot ärmen

benägen till diskriminering arbetsmarknadenman mer föräldra-än
generationen. Förklaringen bör den just exceptionella situatio-vara nu

bådemed massarbetslöshet och relativtnen, invandring. Andelenstor
vill diskriminera invandrare är dubbelt såsom nästan hög bland ung-

domar i föräldragenerationen 40 24som procent. Detta ärresp en
avvikelse i ungdomarnas värdepanorama, i övrigt skiljer sigsom
relativt lite från föräldragenerationens, och tenderar någotatt vara mer
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Variationernavänsterorientering.och politiskjämlikhetorienterat mot
otrygghetentyderolika ungdomsgruppermellan att ar-

lågutbildadearbetarbarn,roll:viktigbetsmarknaden spelar ar-en
anställanegativa tillfast arbeteungdomarbetslösa och är attmestutan

invandrare.

före-heltidsarbetearbetstiden förminskajobbenDela attgenom
utsträckningkvinnor i änslår ungdomarna, större34 procent ungaav

angelägnagenerationerAldre änprocent.42 27 ärmän meraresp
ställ-medungdomarframför alltinstämmerungdomar. härAven svag

i tillfälligungdomarinvandrare,arbetslösa,arbetsmarknaden:ning
gårvänsterfråga.också Härpå centraljobbenanställning. Dela är en

ekono-studenturvalen. 26iockså starkt isärmeningarna procent av
i socialt arbetestudenteroch 83mistudenterna procent mananserav

dela jobben.ska

jobbnekaska hafrågan gäller arbetslösasista rätt utanDen ettattom
frågebatteri därFrågan ingick iAK-ersättningen.förlora störreettatt

påståenden, änd-två bildarföljandevälja mellangälldedet att som
10-gradig skala:punkter en

erbjuds,jobb dedebörarbetslösa att tatvungna annarsvara
1arbetslöshetsersättningengåbör de miste om

10.vill hajobb deneka intearbetslösa bör ha rätt ettatt

neka. Detsammaansåg oftare bör haungdomar rättHär attatt man
arbetslösa,arbetsmarknaden,ställningmedungdomargäller svag

anställning.med tillfälliglågutbildade ungdomaroch
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Kapitel 8

Arbetsmoral

Joachim VogelAv

Sammanfattning

frånavseenden äldre generationer,Ungdomar skiljer sig i vissa men
något oftare lön ochAldreskillnaderna särskiltinteär attstora. anser

arbetskamrater.medan bra Detrygghet viktigt, prioriterarär yngre
tillinstrumentell inställninghar också något oftare sittyngre en mera
oftaremedan de äldre betydligtnuvarande arbete lönen viktigast,

personlig tillfredsställelse. Dettaderas arbete äratt na-ger enanser
har hunnit ochlogiska konsekvenser fleraturligtvis att avanceraav

Något fler äldrevill ha, jämfört med ungdomar.det jobb de helst
arbetsledningen.också bör underordna sigattanser man

på olikheter mellanUngdomsenkäten pekar likheter änmera
ochoch skillnaderna kan väl förklaras ungdomarsgenerationerna, av

arbetsmarknaden.äldres skilda erfarenheter av

kvinnor har delvis andra tyckerUnga prioriteringar Deän män.unga
med arbetsuppgifter och bra arbetskam-det viktigare intressantaär

intresserade materiella aspekterän män ärrater unga som mera av
och karriärmöjligheter. På detta område finnsgod lön, trygghetsom
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det också klara skillnader mellan ungdomar med olika partifärg.

Socialisation till arbetslivet sker ungdomsåren.under Då konfronteras
förväntningar påoch krav arbetslivet med villkoren arbets-egna

marknaden. Vi har tidigare visat utbildningskraven har ökatatt väsent-
ligt, vilket innebär det äldre, välutbildadär arbetskraft,att en mera
rimligen med krav arbetetstörre kommer arbetsmarkna-utsom

Långsiktigtden. ocksåhar arbetsmiljöerna förändrats, störremot en
volym kvalificerade arbeten och humanisering arbetslivet.av av

Under början 90-talet har ungdomarnas arbetsmarknad försämratsav
radikalt. Ungdomsarbetslösheten ökar snabbare den genomsnittliga.än
När ungdomsenkäten genomfördes andel ungdomsge-störrevar en av
nerationen någonsinarbetslös under efterkrigstiden.än Otrygghet i an-
ställningen blev realitet för allt fler. Allt detta bör ha dämpaten ung-
domars förväntningar arbetsmarknaden, på löner, frihet i arbetet
och möjligheterna realisera planer.att egna

I detta kapitel redovisas ungdomars krav arbetet, motiv för
förvärvsarbete, accepterande underordnande under arbetsledningenav
och föreställningar arbete förutsättning framgång.förom som
Uppgifterna kommer från ungdomsenkäten såledesoch år 1993.avser

på8.1 Viktigaste krav bra jobbett

Hur prioriterar ungdomar mellan olika egenskaper hos arbeteett
Ungdomars viktigaste krav bra jobb ärett

intressanta arbetsuppgifter 59 procent
trevliga arbetskamrater 30 procent
bra lön 20 procent
anställningstrygghet 14 procent
karriärmöjligheter 8 procent

Som kommer de materiella aspekterna lön, karriärtrygghet, isynes
andra hand, medan arbetets egenvärde och mänskliga relationer värde-

viktigare. ocksåDet just dettaär skiljer frånmänras som som unga
kvinnor. Män alla desätter materiella faktorerna högretre änunga

kvinnor, istället lägger vikt vid intressantastörre arbetsuppgiftersom
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arbetskamrater.och trevliga

årMed tanke äldre och ungdomar under 30 har mycket olikaatt er-
ifrågafarenheter arbetslivet, och olika ställning lön, arbetsupp-av om

förvånandegifter och anställningstrygghet bedömningarna likartade.är
Tryggheten betyder för äldre, liksom arbets-och lönen demer

någotuppgifterna. Ungdomar prioriterar oftare trevliga arbetskam-
rater.

Trygghet och lön betydligt viktigare för i harungdomar yrkenär som
dålig lön och trygghet i anställningen, dvs ungdomar lägre utbild-med
ning arbetare. Karriär intressanta arbetsuppgifter iställetoch och är
viktigare för tjänstemän och högre utbildade. gäller förDetsamma

med borgerliga värderingar, vänsterungdomar oftareungdomar medan
prioriterar lön och skillnader vad bör sig,trygghet. Dessa är väntaman

de inte särskiltär stora.men

8.2 Instrumentell inställning till arbetet

instrumentell inställning till arbetarMed arbetet enbartattmenas man
levnadsnivåundersökningarna ingårför förtjänsten. sedan länge föl-I

fråga:jande Vilken följande meningar bäst med vad Dustämmerav
tycker det arbete harDuom nu:

det här arbetet alla andra jobb. detMan sitt,är görsom men
enda betyder något förtjänsten.ärsom

det här jobbet någotdet särskilt med. lönen detFörutomär ger
känsla personlig tillfredsställelse.mig en av

detta fall finns det betydande skillnaderI mellan generationerna. De
långäldre har ofta haft tid sig tillbyta jobb de-att motsom svarar

önskemål anspråk få.eller sina till det jobb de kan Ung-ras anpassa-
domar anspråk,tvingas ofta jobb ligger under derastemporärt ta som
därför de relativt arbetsmarknaden, därför oftade haräratt attnya
relativt utbildning,hög därför de befinner sig i början sinsamt att av
yrkeskarriär, ofta i inlärningssituation och i de inte hararbetenen
utbildat sig för. visarTabell 8.1 ungdomar betydligt oftare haratt en
instrumentell inställning till sitt arbete 27 procent äldre generatio-än

16 ål-procent. Högst andelen med instrumentell inställning iärner
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år.dern då20-24 Det sina första erfarenheterär längregörman av an-
ställningar, och flest felval. tonåringarnaEn tredjedel och fjär-treav

35-54-åringarnadedelar hade ocksåarbete demettav som gav en per-
sonlig tillfredsställelse. Inom ungdomsgenerationen ocksåfinns det
mindre könsskillnader. Unga kvinnor oftare arbetetrapporterar att ger
dem tillfredsställelse.

förståsDet finns skillnader mellan arbetare och tjänstemän, ochstora
mellan olika utbildningsgrupper. Detta speglar variationer i arbets-
miljö och frihet och omväxling i arbetet. Mindre skillnader finns också
mellan och borgerliga ungdomar,vänster- där de borgerliga verkar

nöjda Likasåmed sitt arbete. instrumentell inställning mindreärmera
vanlig bland troende ungdomar.

8.3 Att underordna sig arbetsledningen

Numera bygger uppfostringsideal i hem och skola i allt utsträck-större
ning individens frihet och rationalitet i stället för hierarkiska princi-

Tillsammans med ökad ungdomsutbildning bör det leda tillper.
Åökande konflikter under årende första arbetsmarknaden. andra

sidan har arbetslivet Svårighetermoderniserats.även underordnaatt
sig sin arbetsledning handlar dels konkreta händelser ungdo-om som

för, dels sådanaberedskap införutsätts konflikter. Det ärmar om en
den aspekten har tagits i ungdomsenkäten, kart-senare som upp en
läggning händelser nämligen alltför krävande mättekniskärav ur syn-
punkt i enkätsituation. frågaFöljande ställdes:en

Människor har olika uppfattning det gäller följanär in-att
struktioner i arbetet. delEn tycker böri följaprincipatt man
överordnades instruktioner, hålleräven inte medom man om
instruktionerna. Andra tycker bör följa sina överordna-att man
des instruktioner endast övertygadär instruk-attom man om
tionerna riktiga. Vad tycker Duär

35 ungdomar år16-29 tyckte skulle följa instruktionerprocent av man
intevaräven övertygad, och 43 måsteprocent attom man man vara

övertygad först. Ovriga hade ingen uppfattning. Här det vissavar
skillnader mellan könen. Unga hade lättare för ställning.män att ta
Något flera beredda underordna sig 37 33 procent. Menattvar resp
dessutom någotkrävde fler jämförtmän medett eget ansvar, unga
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alltsåkvinnor där flera tveksamma.var

ocksåHär fanns det skillnader mellan generationerna: de äldre var
benägna ifrågasätta.följa instruktionerna Det kan delsatt utan attmera

påhänga med de har haft längre tid sig sig tillatt attsamman anpassa
såväl ifrågaarbetsmarknaden, ifrågahitta jobbrättattom som om

mångaattityder. fåDessutom har äldre själva hunnit arbetsledande be-
från tonåringarna,fattningar. såOm bortser andelenärman som

kräver Påungefär densamma i olika generationer. det helaeget ansvar
frågahar de äldre lättare ställning till denna färretaget att ta som

bestårej, någotoch skillnaden fler inämntsvet attsvarar som av
medelåldern dåtycker ska underordna sig, och gäller idetatt man
första hand äldre Skillnaderna emellertid inte särskiltmän. är stora.

någonMan kan knappast tala generationsmotsättning ellerom
årenomfattande konflikter påunder de första arbetsmarknaden.

finnsHär det vidare tydliga skillnader mellan och borgerliga,vänster
där de benägna underordna sig. gäller vidär Detsammaattsenare mera
högre utbildning. i ocksåJust detta avseende finns det klara skillnader
mellan de studenturvalen. Studenter i sociologi och socialt arbete ärtre
betydligt negativa till underordna sig studenter i internati-änattmera
onell ekonomi.

Framgång8.4 arbetegenom

det sig frågaLönar arbeta I ungdomsenkäten ställdes däratt en man
två påståenden:skulle välja mellan

på lång sikt hårt arbete oftast framgång livetiger

hårt arbete nödvändigtvisinte framgång. Framgång oftaärger
fråga tillfälligheter och förbindelser.en om

Svaret skulle enligt tiogradig skala där 10 motsvarar attges en man
helt instämmer i det alternativet. alltsåHög innebärpoäng attsenare

hårt framgång.arbete inte alltid Tabell 8.1 visaratt attman anser ger
kvinnor förefaller pessimistiska 6,1 5,5.än mänunga mera unga resp

Inte heller någrahär finns det generationsskillnader.större
Vänsterungdomar pessimistiska borgerliga,är medan troendeänmera

någotungdomar tycks optimistiska icke troende.änvara mera

14-07567
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Kapitel 9

Inkomster

Av Joachim Vogel

Sammanfattning

Längre ungdomsutbildning och därmed minskande sysselsättning har
lett till minskning arbetsinkomsterna bland till 30mänen av unga upp
årsåldem. Okad förvärvsfrekvens bland kvinnor 20-årsåldem bidrari
emellertid till inkomstökningar såledesbland kvinnor, där jämställd-
hetseffekten kompenserar. åldrarnaStörst inkomstökningar finns i

35, där kvinnornas sysselsättningsökning likaledes föröver svarar
inkomstförstärkningar.stora

Skillnaderna arbetsinkomst har alltsåi vidgats mellan generationerna,
både för och kvinnor. disponiblaDe inkomsterna inkomst-män
standard har utvecklats analogt.
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i formungdomarnas ekonomiskakapitel redovisasI detta resurser av
försörjningssyste-Ekonomiska skapas inom deinkomster. treresurser

på löner och företagarinkomster,nämligen arbetsmarknadenmen,
resursöverföringar: inkomst-kollektivavia offentliga sektorn genom

nätverkkonsumtionsbidrag, inom socialavissaförsäkringar samtresp
underhållsskyldighet välgörenhet,och kontantbidrag;anhörigas resp

vi tittakapitel detta kapitel kommervidare referensramen i I attse
dvsbidrag till försörjningen,utvecklingen dels marknadens ar-av
offent-effekten marknad ochbetsinkomster, och dels den samlade av

disponibla inkomster för-totala inkomsteri formlig sektor avav
ochminus direkta skatterkapital, inkl. transfereringar,värvsarbete och

avgifter.

årliga undersökningarkapitel HINK SCBsDataunderlaget i detta är
hushållens omfattar samtliga inkomst-HINKinkomster ULF.respav

deklarationerfrån register ochadministrativaslag och inkomstskatter
familjhushåll år, kompletterande uppgiftermedför 10000 omperca

jämförbar-telefonintervjuer. HINKhämtas in viaoch arbete gersom
lågin-mån 19671975, i viss tillmed tillbakablick tillhet tid,över

information förmotsvarandei principkomstutredningen. ULF enger
från utnyttjas därför80-talet ochperiod börjanmittenkortare en-av

nulägesbeskriv-särredovisningar ochvissa kompletteringar,dast för
tillframBåda följer inkomstsituationenundersökningarnaningar.

innebärtaxeringsåret 1993.tillgängligt under Det1991, attsom var
intelågkonjunkturen arbetslösheten 199293ochden ännuextrema

Å justdendet inte effekternafinns med i resultaten. andra sidan är av
långsiktigabeskriva, dekonjunkturläget vi skaaktuella utan meranu

generationer.välfärdsutvecklingen för olikai inkomst- ochtrenderna

inkomstutvecklingenEn överblick den allmänna9.1 över

Hushållens under 80-disponibla med 15inkomster har ökat procentca
nedgång kraftig kon-i början och däreftertalet, efter viss enen

junkturuppgång. huvudsak sysselsätt-Inkomstökningen beror i att
sektorn. Kvinnornasningen ökade markant efter 1983 inom offentliga

påtagliga in-vilketförvärvsfrekvens och arbetstider ökade, gav
samboendehushållen.komstförstärkningar i
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fram tilländaallt jämnarelångsiktigt blivitInkomstfördelningen har
inkomstskillnadernadess ökarSedantrendbrott.då vi fick1982, ett

nivå 1975återinkomstspridningenlågigen. 1990 somsamma
diagram 9.1.visas iUtvecklingen1993.Sandquist,ochJansson

tvåförinkomstfördelningeniojämlikhetenGinikoefñcienten mäter
andramedJämförtfram.följer längreinkomstmâtt definitionerolika

inkomstsprid-minstadenfortfarande hadockSverigebörländer

ningen.

disponibelinkomststandardförGinikoefñcientenDiagram 9.1 resp
1975-90.HINKKälla:konsumtionsenhet.inkomst per
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Analyser för 80-talet baserade HINK visar den ökade inkomst-att
spridningen beror snabbare inkomstökningar för höginkomstta-

Låginkomsttagarnas inkomster har inte minskat, visargarna. men
tecken på stagnation. Eftersom arbetslösheten och försärnringama i
transfereringssystemen sjukpenning, arbetslöshetsstöd framförallt
drabbar i inkomstfördelningens nedre del bör efter 1991 räknaman
med ytterligare ökad inkomstspridning, inte i till-ännusom syns
gänglig statistik.

diagramI 9.2 visas inkomstutvecklingen för olika percentiler i in-
komstfördelningen. P 10 denär avskiljergräns de 10 procentsom av
befolkningen har den inkomststandardensämsta begreppet in-som
komststandard definieras i avsnitt 9.3. De ligger under denna gräns,
medan P 90 avskiljer 90 befolkningen således liggerprocent av som
under Ovan liggergränsen. de 10 har den bästa inkomst-procent som
standarden. Diagrammet visar vi under 80-talet fick inkomst-att större

Diagram 9.2 Inkomststandard vid olika percentilgränser. Samtliga in-
divider. Källa: HINK 1980-90.

3
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........990
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Ã

P75
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inkomst-därmed destoochinkomsttagare, störreför högreökningar
dehadebefolkningendenförfogadespridning. 1980 procent somav

itotala inkomstsummanden2,5inkomsternahögsta över procent av
3,5de1990 förfogadelandet. över procent.

återföras till ökadeförsta handkan iinkomstspridningenökandeDen
långsammare för detökadelöner övreArbetarnas änlöneskillnader.

också transfereringarnasminskade80-taletUndertjänstemannaskiktet.
efter skattInkomststandardeneffekter.omfördelandeskatternasoch
marknadenutsträckningi alltbestämdestransfereringaroch större av

sektorn.offentligautsträckningminskandeoch ilöner av

arbetsinkomsterUngdomars9.2

handi förstapräglasolika generationermellanInkomstskillnadema av
inträffatdet harkapitel 6 visadesarbetskraftsdeltagandet. I storaatt

Okad för-sammansättning.storlek ocharbetskraftensförändringar i
in-bidrar tilljämställdhetsfaktornkvinnorblandvärvsfrekvens

kvin-blanddärmedåldersgrupper, ochi allakomstökningar även unga
successiv ned-präglasinkomstsituationUngdomarnas även av ennor.

sinvilket iCetableringseffekten,förvärvsarbetandegång i andelen
också trend-måni vissungdomsutbildning,beror längre entur

andelenvisadesarbetslöshetsbelastning. kapitel 4Imässigt ökande att
från till 5834hade ökattonåringar studeradeenbart procentsom

kvotenarbetslöshetenrelativavisades denkapitelsedan 1980. I 7 att
ändaökaarbetslöshetsandel tenderaräldresochmellan attungas

förarbetsinkomsterlägre ochinnebärsedan 60-talet. Detta senare
inkomstskillnadertill ökandebidrarungdomsgenerationen, vilket

syssel-slår den ökademedelåldern däremotgenerationerna.mellan I
in-vidgasDärigenomigenom helt.bland kvinnorsättningsgraden

medelåldern.ungdomsgenerationen ochmellankomstskillnaderna

ersättningar för inkomst-inkl.arbetsinkomsternatabell redovisas9.1I
redo-medelvärde iföräldrapenningbortfall sjukpenning, respsom

samlade inkomstvo-års penningvärde. Denallt i 1991visningsgrupp,
storlek,således relation till befolkningsgruppensilymen beräknas

Beräkning-fördelade inomarbetsinkomsternahur äroavsett gruppen.
ungdoms-försörjningensåledes marknadens roll förspeglar avarna

Under-sedan 1975.förändratsroll hargenerationen, och hur denna
1975-91.laget ULFär
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198891 arbetsinkomsten för 16-29-äringarna 90000 krår, prak-var ca
tiskt oförändrat mellan 1975 och 1991.taget Men inom ungdomsgrup-

har inkomstutvecklingen gått i olika riktning, kor-sättpen ett som
responderar sysselsättningsutvecklingen se kapitelmot 6. Bland unga

slår etableringseffektenmän igenom fullt sedan 1975 har arbetsin-ut:
komstema minskat med tiondel krår.ca 10000 Bland kvin-en unga

motverkas etableringseffekten jämställdhetseffekten: sysselsätt-nor av
ningsökningen inkomstökning 8000 krår.ger en +

Kraftigast effekterna tonåringarna,blandär där arbetsinkomstema har
minskat med tredjedel sedan 1975 -14000 kr. Enligt AKU mins-en
kade andelen sysselsatta tonåringar från 54 till 42 underprocent

period se kapitel 6, medan tonåringarandelen enbartsamma äg-som
nade sig studier ökade från 33 till 51 se kapitel 4. Blandprocent
20-24-åringar, där sysselsättningen relativt konstant och de heltids-var
studerande endast ökade med 5 ocksåprocentenheter, arbetsin-var
komstema relativt oförändrade med krår.100000 Bland 25-29-åring-

någotmed ökande sysselsättning, ökade också arbetsinkomstemaarna,
med 9000 krår. Hela denna ökning faller på kvinnorna
jämställdhetseffekten, med +23000 kr.

Störst emellertid inkomstökningen 35-54-åringar,bland därvar ung-
domsutbildningen sedan länge avslutad ochär de flesta har etablerat
sig arbetsmarknaden. föreliggerHär kraftig inkomstökningen

krår,+23000 vilket i huvudsak beror den starka sysselsättnings-
ökningen bland kvinnor. Vi alltså bättre utveckling arbets-ser en av
inkomstema för kvinnorna i åldersgrupper.samtliga Fortfarande har
dock kvinnor lägre arbetsinkomster Det månän beror i vissmän.
lägre sysselsättningsgrad, lönenivåer inom kvinno- ochmen mera
mansyrken. Statistiken såledesvisar medan etableringseffektenatt
spelar roll förstörst motverkas den förmän, kvinnornas delunga av en
jämställdhetseffekt i riktning ökad sysselsättning och högremot
arbetsinkomster.

I tabell 9.1 redovisas vidare lågavlönadeandelen bland de heltids- och
helårssysselsatta. 1975 beräknade belopp avgränsade deettman som
25 de heltids- helårssysselsattaochprocent då hade den lägstaav som
arbetsinkomsten. Beloppet har sedan dess varje räknats in-medupp
flationen. Tabell 9.1 visar lågavlönadeandelen ålders-starktatt är
beroende, där 93 tonåringarna och 15procent 35-54-av procent av
åringarna tillhör låginkomsttagama. Unga ensarnföräldrar och tillfäl-
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visarTabellenlågavlönade.blandöverrepresenteradeanställdaligt är
ochkvinnormellan män.skillnaderockså stora

Källa:trend. ULF.ochNulägeInkomster.9.1Tabell

arbetsinkomstl inkomst-procent
lágav-trend stan-nuläge
lönadez dard75-918891

88918891

156.424.5+11115år16-74
114.447.8-190ár16-29

114.434.8-10101är16-29 män
114.467.3+879kvinnor

42.092.9-1427år16-19
132.158.9+310020-24 år
153.233.9+9129ar25-29
177.415.3+23163år35-54
171.215.5-36255-74 år

40.389.2-1928år16-19 män
43.697.4-827kvinnor

126.947.3-5106år20-24 män
137.975.0+1293kvinnor
157.520.3-3150är män25-29
148.656.5+23kvinnor 107
176.010.0+4200år35-54 män
179.025.1+42126kvinnor
179.211.6-2082år55-74 män
163.923.0+11kvinnor 44

16-29 árUNGDOMAR
106.473.8-ll90Ensamföräldrar
114.547.1+191svenskarInfödda
113.358.5-1780Invandrare

krtusen
helársanställdaheltid- och2 bland

inkomststandardochinkomstDisponibel9.3

disponibla inkomsterredovisarinkomststatistiken genomInom man
dvstillhörhushåll individeni detinkomsternade totalarelatera ar-att
direktaminustransfereringar,kapital,inkomsterbetsinkomster, av

hus-aktuellalevnadskostnader i dennormerade typentillskatter av
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håll. fårMan därmed jämförbarhet mellan hushållolika efter behov,
dvs hushållssammansättning och boendeform. Utgifterna bedömer

därvid med utnyttjande socialbidragsnormerna. Man beräknarman av
k inkomststandard bilda kvoten mellan hushålletsen s att dis-genom

ponibla inkomster och socialbidragsnormen vid motsvarande hus-
hållstyp. Inkomststandardl,0 innebär hushållet lever påjustatt so-
cialbidragsgränsen. Vid 2,0 har dubbelt så mycket, och under 1,0man
betecknas i det följande under existensminimum. Statistikensom avser
individer lever hushålli med viss inkomststandard.som

Denna metod emellertid inte hänsyn tilltar alla relevanta faktorer. Det
finns vissa jämförelseproblem det gäller inkomstsidan.när Inkomst-
uppgiftema kommer frånnämligen taxeringen där underrapportering
och inkomstdispositioner kan innebära underskattningar. Beräkningar-

inte heller heltär rättvisande för ungdomsgenerationensna materiella
standard. inkomststandardenI den beräknas här ingår nämligensom
inte föräldrastödet i form kontantbidrag eller naturaförmånerav ge-

kvarboendet i föräldrahemmet. Dessa brister kan åt-nom eventuellt
gärdas schablonmässig justering inkomstdata för ungdomar.genom av
Det emellertidär metod innebär betydande inslag god-etten som av
tycke.

diagramI 9.3 finns översiktlig jämförelse mellan 1980 och 1990en av
den genomsnittliga inkomststandarden vid olika levnadsålder. Dia-

illustrerar inkomstutvecklingengrammet haratt varit positiv för alla
åldrar för ungdomar, just åldervid denutom då söker sig utman
arbetsmarknaden år,ca 21 i diagrammet ålders-som representerar

år.16-24 Då inkomsternaär i oförändrade.gruppen För-stort sett
klaringen minskandeär sysselsättning och minskande arbetsinkomster
bland ungdomar, ökande i medelåldern. Lägg märke tillävenmen att
förbättringarna i 50-årsåldern.är störst

I diagram 9.4 jämförs generationer, därtre ungdomars pensio-resp
närsgenerationens inkomststandard beräknas inkomst-procentsom av
standarden för 45-54-åringar. Detta procenttal ligger under 100, efter-

både ungdomar och pensionärer har lägre inkomststandardsom iän
medelåldern. Procenttalet minskar mellan 1975 och 1991 för ungdo-

Detta är uttryck för den medelåldersettmar. att generationen drar
ifrån i inkomstutvecklingen. 45-54-åringarna har tidigare visats isom
kapitel 5 ökat sin sysselsättning medanavsevärt, ungdomarnas sys-
selsättning och därmed arbetsinkomster har minskat. För pensionä-
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undersysselsättningsökninginte hardeanalogtgäller att sammarerna
harVidarepensioner.förbättradesuccessivtdäremotperioden, men

pensionsåldem sänkts.

HINKKälla:åldersgrupper.olikaInkomststandard i9.3Diagram
1990.1980 resp

Inkomststandard

2,2

1,9

1,6-

1,3-

I ll I II I l
80312 2130 40 50 60 70

Ålder

hushålls-förkontrollerargenerationernamellanInkomstjämförelser
behovtillrelationiräknasinkomsternaeftersomstruktursskillnader,

ökandedekonkretiseras9.5diagramIsocialbidragsnormen.enl gene-
samboendeellergiftamellanjämförelserationsskillnadema genom

härhushållstyp. Avenäldre iochbarnungdomar ser manutan samma
äldre.för debättreinkomstutvecklingen äratt
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Diagram 9.4 Inkomststandard för ungdomar och pensionärer som an-
del inkomststandarden för 45-54-åringar. Källa HINK 1975-90av resp
LNU 68.

95,0

85,0 a

80.0

75,0

70.0

65.0

6040

ör18-24
55.0 --

ör25-34- r

år65-74

45,0 -

40,0IYII|III.I.|IIIIIIIIT

67 7875 8081828384858687888990
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Källa:giftasamboende barn.Inkomststandard förDiagram 9.5 utan
68.75-90 LNUHINK resp

2,70

2,30 -

1,70 -b
år18-29--

år30-641,50

1,30 -

1,10IIITIF1I|IIIIIIIIIXYII

80818283848586878889907867 75
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Inkomstskillnadema såledeshar ökat mellan generationerna. Variatio-
inkomststandardutvecklingen åldersgruppermellan överens-nerna av
i huvudsakstämmer med sysselsättningsutvecklingen. inkomst-Bäst

standardutveckling föreligger åldersgrupperi där sysselsättningsök-
ningen medelåldern.dvs iär Ungdomsgenerationenstörst har negativ
sysselsättningsutveckling, och därför också inkomstutveckling.sämst

I tabell 9.1 i det utförligare underlagsmaterialet till dennasamt rapport
finns detaljerade nulägesbeskrivningar olika inkomststan-av gruppers
dard baserade ULF korta tillåtertidserier inte trendanalyser. Här
finns avsevärda skillnader påberoende förvärvsintensitet hushålls-och

beräkningsmetoden hänsyn till stordriftsfördelartyper, ochtrots att tar
försörjningsbörda. Här inverkar också åldersfaktorn:emellertid i me-
delåldern ingår oftare i familjer, och de flesta ocksåhar etableratman
sig arbetsmarknaden.

9.4 Ungdomar under existensminimum

Beräkningarna inkomststandarden ocksåkan utnyttjas för illus-attav
utvecklingen den gäller andelen levertrera när under existensmi-som

nimum enligt de gäller för socialbidrag med in-dvsnormer som
komststandard under 1,0. diagramI 9.6 visas i olikaprocenten gene-
rationer lever under Under 80-talet vidgades visserligengränsen.som
inkomstskillnadema, detta minskade andelen fattiga enligttrotsmen
denna definition. medelåldern årI 30-64 minskningen Blandklar.är
ungdomar har vi istället ökning slutetsedan 70-talet.en av

diagramI 9.7 sker relativsedan jämförelse, där andelen ungdomaren
under existensminimum jämförs med motsvarande andel bland 30-64-
åringarna. Andelen ungdomar under existensminimum har inte bara
ökat i absolut mening sedan 60-talet diagramse 9.6, också rela-utan
tivt äldre generationer. 1967 andelen under existensminimumvar
ungefär femtedel högre bland ungdomar, och 1990 femdenen var
gånger högre. Förändringen beror i första hand andelen fattigaatt
minskade bland de frånäldre 10 till 4 procentenheter, andelenmedan
bland ungdomar praktiskt oförändrad.tagetvar
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1975-90.existensminimum. Källa: HINKDiagram 9.6 underProcent

24,0
23,0
22.0
21,0
20,0
19,0
18,0
17,0
16,0
15,0
14,0

ör18-29i-13.0
12,0 år30-64-°

1,01
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

1 10,0 11I1111|
8081828384858687888990
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Diagram 9.7 Procent under existensminimum bland ungdomar jäm-
fört med andelen bland äldre i åldern 30-64 år Säxredovisningkvot.

samtliga ungdomar ensamstående. Källa: 75-90HINKav resp resp
LNU 68.

5.20
5,00 -
4,80 r
4,60 r
4,40 --
4,20 -
4,00 -
3,80 -r
3,60 --
3,40 --

-4-3,20
3,00 -
2,80
2,60 r
2,40 -

4-2,20
2,00 -
1,8O --
1,60 -
1.40 ensamståender j-

I6-29Ör1,20 --
1,00 -e samtliga- -0,80

år16-29
0,60
0,40--
0.20--
amI|V|XIIIIIIIIIIIIIIII

808182838485868788899075 7867
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10Kapitel

Likviditet

Joachim VogelAv

Sammanfattning

mellanskillnaderdessutom ökandepåtagliga ochfinnsDet gene-
kunnakontantmarginaltillgången tillgällerdetrationerna när en

klart min-Ungdomar har givetvis ipå vecka.12000 krskajfa fram en
nivå.på Aven ibankkonto dennatillgång tillutsträckningdre ett eget

rörelsefrihet förbättratsäldreavseende har de generationernasdetta
minskar ellerungdomarnas70-talet, medansedan stagnerar.

riskendet gällermellan ungdomarbetydande skillnaderfinns närDet
ef-skyddadeTonåringarnabetalningssvårigheter.hamna i äratt mera

Problemenföräldrahemmet.fortfarande bor kvarde flesta itersom
åld-föräldrahemmet ochfrån iefter utflyttningenhuvudsakkommer i

problemhaft akutafjärdeår, konstaterar20-29 där vi att varrarna
25från 20 tillhar ökatandelen dessutomåret, ochdet senaste att ca
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sedan 1975. Särskilt ensamföräldrar, där fleraärprocent utsatta unga
faktorer samverkar: förlängd utbildning, inkomster ochsenare
splittrad familj förstärker problemen. Andelen deav unga en-
samföräldrama året haft svårigheter klara ochsenaste att matsom
hyra har på 10 år ökat från 36 64till procent.

Inkomstberäkningar inte fullständig bild individs ekono-ger en av en
Såvälmiska situation. arbetsinkomster disponibla inkomster eftersom

skatt transfereringaroch inkomststandarden relaterad till soci-resp
albidragsnormerna redovisades i kapitel låga9 kan för medsom vara
hänsyn till de aktuella levnadskostnadema, bo-t extremaex p.g.a.

Åstadskostnader eller försörjningsbörda. andra sidan kan lev-stor
nadskostnaderna låga, bor billigt ellerextremt tvara ex om man om

ingår föräldrahushålleti lågtoch betalar inget eller för ochmatman
bostad. Inom ungdomsgenerationen alla dessa varianter. Ingenryms

sågeneration heterogen såväl ifråga inkomsterär och inkomstbe-om
hov. frånFöre utflyttningen föräldrahemmet inkomstbehoven små.är
Om frånhar inkomster heltidsarbete och samtidigt bor och äterman
gratis hos föräldrarna har bättre ekonomisk situation änman en man
någonsin fåkommer i livet. Efter utflyttningen från föräld-att senare

uppstårrahemmet ofta höga levnadskostnader, hög hyra iextremt t ex
nybyggda bostäder, och omfattande bosättningskostnader möbler,
husgeråd, telefon, kapitalvaror ingårosv redan i de äldres stocksom

tillgångar. Nyanskaffningsbehovet måste till finansierasdelstorav
med löpande inkomster. Under den tiden efter utflyttningennärmaste
från föräldrahemmet blir därför den ekonomiska rörelseförmågan
starkt begränsad.

I detta kapitel kompletterar vi inkomststatistiken indikatorermed
Lågalikviditet. inkomster höga levnadskostnader utslag iresp ger

form saknar kontantmarginal, beroendeatt ärattav man en man mera
anhöriga, banker, socialbidrag för klara de dagliga lev-attav osv

nadskostnadema, och oftare drabbas tillfälliga kriser i hus-att man av
hållskassan. Låga inkomster ocksåleder till mindre tillgångar såsom
hushållsmaskiner, mediautrustning, båtarbilar, och fritidshus, samt

och utlandsresor, vilket kommer behandlas isemesterresor nästaatt
kapitel.
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långsiktigaetableringsfasens förskjut-vi intresserar förDet här äross
uppåt åldrarna: förlängs alltmera kommer in-ning i utbildningennär

likviditet denallt och därmed den ochkomsterna även ma-senare
Därmed kommerteriella standard normal i vuxenvärlden.ärsom
åldersgrupperdefinieradeskillnaderna mellan generationerna attsom

etableringsfasen innebär samtidigtsuccessivt. försenadeDenväxa att
för sinföräldrarna och samhälletungdomar blir beroende av avmera

åldrar. kan innebäraförsörjning, och vid allt högre Detta ut-senare
från ökande kontantbi-flyttning föräldrahemmet, studiebidrag,mera

från föräldrarnas till-föräldrarna, och ungdomar utnyttjardrag att
gångar åldrarna. ungdomsgenerationenFörsörjningenlängre i avupp

från arbetsinkomster till offentliga sek-förskjuts därmed marknaden
studiestöd till familjen föräldragenerationen.torn resp

Indikatorer10.1

intervjufrågor tillgångpå likviditet i ULF betrIndikatorerna utgörs av
antalklarar detta,till kontantmarginal 12000 kr, hur ettman respen

Tablånintervjufrågor vi-tillfälliga finansiella problem. nedanrörande
definitionerna och procent:sar

Indikator: år 16-74 är16-29

kontantmarginal: inte skaffaSaknar kan
vidinom behovfram kr vecka 22,0 12,812000 en

kr:Metod klara 12000att
bankkonto 38,3 61,8eget

via hushállsmedlem 4,9lan 10,7annanav
via 8,6lán släkt och 17,2vännerav
via ilán bank motsv. 10,9 10,6
Betalningsproblem månaderna:12senaste
svårigheter utgifterklara löpandeatt

räkningar 12,1för hyra 19,4mat, mm
låna släkt och förvännertvungen attav

utgifterklara löpande 6,3mat, hyra 12,3
socialbidragsökt för hyran 2,9 1,7

låtit bli betala hyran i tid 1,32,2att
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10.2 Kontantmarginal

Som påtagligafinnes det skillnader mellan ungdomsgenera-synes
tionen och befolkningen i sin helhet. Ungdomar har kon-sämre
tantmarginal och tvingas i utsträckning luta sig föräldrar ochstor mot
släkt det gäller utbetalningar. Tabell tillgångennär 10.1 visarstora att
till kontantmarginal successivt förbättras ålder,med ökande och atten
kvinnor har likviditet års ålderEfter 20 minstsämre har 40än män.

bankkonto 12000 kr 55-74-åring-79 blandprocent ett procent
Tillgångarna. till bankkonto den avgörande skillnadenärett eget

mellan generationerna. De ofta kvarboende i föräldrahemmetyngsta
lånakan ofta hushållet.inom Unga har oftare bankkonto och kanmän

banklån,tänka sig medan kvinnor lutar sig sociala nätverkmotunga
lån hushålletinom eller släkt och vänner.av

Trendanalysema försvåras inflationen, och därför har beloppet i in-av
tervjufrågan höjts successivt med jämna kronor i takt medtusen pen-
ningvärdesförsämringen. Trots detta kan trenderna för olika genera-
tioner jämföras, eftersom mätningarna åroch belopp identiskaär resp

åldersgrupperna.för de olika Tabell 11.1 helt medöverensstämmertr.
generationsskillnaderna det gäller inkomstutvecklingen. Vi kon-när

de äldre generationerna har positiv utveckling kon-staterar att en av
tantmarginalen, dvs allt färre saknar kontantmarginal minustecken i
tabell 11.1 kol 1, däremot inte ungdomar. gäller förDetsammatr., an-
delen förfogar påbankkonto 12000 kr: andelen ökar föröver ettsom
de äldre särskilt pensionärerna, minskar för de yngsta.men

Inom ungdomsgenerationen finns dåligflera med extremtgrupper
likviditet. Ensamföräldrar, arbetslösa och invandrarbak-medpersoner
grund har mindre ofta påkontantmarginal 12000 kr. dettaMedanen
gäller för endast 22 hela ungdomsgruppen, ökar andelen tillprocent av
49 bland ensamföräldrarna, 41 bland de arbetslösa ochprocent procent
38 bland invandrarungdomarna. Bland de fast etableradeprocent
arbetsmarknaden fast anställda ligger andelen 16 Blandprocent.
ensamföräldrar och invandrarungdomar tycks denna andel dessutom
öka.
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Betalningsproblem10.3

socialbidrag ellerlån ellerakutaslut,hushållskassan pengarnaKris i
ungdomsgenerationenhade 19hyresbetalninginställd procent av

bland äl-påtagligt vanligareåret, vilket änupplevt under det ärsenaste
tonåringarna sällanfjärde, medan20-årsåldern det sigdre. I rör varom

föräldrarna.kvar hosfortfarande borflestadeeftersomberörs detta,av
drabbade män.kvinnor änhärAven är ungameraunga

i 20-detinkomststatistiken, ärmedanalogtTrendanalysema visar, att
ocksådetdärochökar,betalningsproblemen ärårsåldern ensom

hushållsut-löpandelån klarafår förtillgripaandelökande attsom
saknarskyddade: deföräldrahemmeti ärbor kvargifter. De merasom

drabbatssällanharkontantmarginal,visserligen ofta avmenegenen
således ifinnsLikviditetsproblem6 procent.penningproblemakuta

tredjefrån Varföräldrahemmet.utflyttningenhand efterförsta en-
hyranellersvårt klaraåldern år hafthari 16-24samboende matenatt

utgifter.fått låna löpandeåret, tillfjärde harochunder det senaste var
haft demödrar harunder år störstaEnsamföräldrar 29 mest unga

fått låna förhadehela 4564 ochprocentsvårigheterna procent uppe-
och 14året, socialbidragsökthade29dethället procentsenaste pro-
också deunderlåtit visarTabell 10.1betala hyran. atthade tr.attcent

dessai allaförsämratsensamföräldrarnas ställning har avsevärtunga
medandelenåren. Tabellen visarde 10underavseenden attsenaste

andelenprocentenheter,betalningsproblem med 28ökatharakuta som
underlå-andelenochmed procentenheter,socialbidrag 15sökt att som

siffrortill 14. Dessaprocentenhetermed 10betala hyrantit ökatatt ca
ungdoms-förlängdflera faktorer:mellanför samverkantalar en

arbetslöshets-ökandelåga kvinnolöner,utbildning, inkomster,senare
högreEnsamföräldrar ifamiljesplittring.i kombination medrisk,

medelåldern,tillställning. Kontrastenåldrar har väsentligt bättreen
blanddramatisk:arbetsmarknaden,flesta etablerade ärdär de är

5betalningsproblem,haftendast 11ensamföräldrar haräldre procent
inställt be-fått och 1fått låna, socialbidrag1,5 procentprocentprocent

rapport.i dennai tabellformredovisastalningarna. Dessa data

etableringgradenvidare medvarierarpersonliga likviditetenDen av
och fastföretagareetablerade, dvsfastarbetsmarknaden. De ärsom

deklarasvårighetersällanlikviditet ochhar bättreanställda, attmera
hararbetslösatillfälligt arbeteiutgifterna. Ungdomarlöpande resp

iolikanaturligtvisspeglarskillnaderlikviditet. stegDessaklart sämre
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etableringsfasen. När just har sökt sig arbetsmarknaden harutman
ofta tillfälliga anställningar eller arbetslös. fast anställdaDe harärman

varit längre, liksom företagarna. Då ocksåhar haft in-ute man egna
komster längre tid och har kunnat bygga penningreserv.en upp en

Deltidsanställda ofta kvinnor har självklart lägre inkomst, och i kon-
ocksåsekvens därmed oftare ekonomiska problem. Markanta skillna-

ocksåder finns mellan arbetare särskilt kvinnliga ochunga unga
tjänstemän, vilket naturligtvis speglar löneskillnader. föräldrar-Aven

klasstillhörighet samvarierar med barnens ekonomiska situation.nas
Eftersom barn i utsträckning föräldrarnas statusyrkes-ärverstor
ställning fortplantas klasskillnadema mellan generationerna, beträven
den ekonomiska påtagligasituationen. Lika skillnaderna mellanär
infödda svenskar och invandrarungdomar.
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11Kapitel

Kapitalvaror och semesterresor

VogelJoachimAv

Sammanfattning

tillgångarungdomars stockarUtvecklingen semesterresorrespavav
ochpå arbetsmarknadenetableringkonsekvenservisar av senare

levnadsstandarden. Resultaten vi-den materiellainkomster försenare
standardutveckling har varitungdomsgenerationens änsämreattsar

ochmed utvecklingen inkomsteranalogtde äldre generationemas, av
likviditet olikai generationer.

medelåldems efter-standardutveckling följerungdomarnasDe yngsta
fri-tillgångar bilar,föräldrahemmet ochde flesta bor kvar i somsom

delas hushållsmedlemmama. Dentidshus, hushållsmaskiner mm av
ZO-årsåldern,ungdomarna framför allt iutvecklingen för märkssämre

påsenarelagd etableringflesta fulla effektendär de flyttat Denut. av
antagligen delvisarbetsmarknaden och inkomster avsenare pareras

tid.tillgångar längreungdomar kan föräldrarnasutnyttjaatt en
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Genomgången den materiella levnadsstandarden i denna rapportav
omfattar fyra kapitel. I kapitel 9 redovisades inkomster och kapitel 10
kompletterar bilden inkomstsituationen indikatorer likvi-av genom
ditet och akuta inkomstproblem. Kapitlen ll och 15 beskriver den
materiella tillgångar,standarden i form där kapitel 11 faktaav ger om
kapitalvaror och medan kapitel ingår15, i block rörandeettresor, som
bostadsmarknaden, beskriver bostadsstandarden.

11.1 Etablering i vuxenvärldens konsumtionsmönster

Hushållens tillgångarmateriella skapas årnormalt inte under ett utan
byggs långunder år.delvis följd Vi kan här talaupp en av om en suc-
cessiv etablering i vuxenvärldens konsumtionsmönster, kansom

långtsträcka sig medelåldern.i Varje ungdomsgenerations materi-upp
ella standard präglas den jämfört med de äldre haftharattav en
kortare yrkeskarriär och kortare period med regelbundna och säkraen
inkomster. Under den första tiden frånefter utflyttningen föräldra-
hemmet ensamboendet utbrett, vilket innebärär inte kanattmera man
tillgodogöra sig sarnboendets stordriftsfördelar. En andel in-större av

går dåkomsterna till fasta kostnader för bostad, och anskaffnings-
kostnader för hushållsmaskinerbil, telefon och kan inte delas. Sam-
tidigt investeringsbehovet bostad,är möbler och bohag, bil osv

ZO-årsåldem.under etableringsfasen istörst Senare tillkommer kostna-
der i samband med familjebildning investeringar, bamtillsynskostna-
der för förskolebarn, inkomstbortfall.

bådelederDet till pressad vardagsekonorni sämre likviditet,en mera
kapitel 10 och försörjning med kapitalvarorsämre i ungdomsge-se

nerationen. viDet här intresserar för långsik-etableringsfasensäross
uppåttiga förskjutning åldrarna:i utbildningen förlängsnär alltmera

kommer inkomsterna allt och därmed materielladenävensenare
standarden normal i vuxenvärlden.är Sett i tidsperspektivettsom
kommer skillnaderna mellan generationerna definierade ålders-som
grupper ifrågainte bara inkomsterväxa, och ekonomiskatt rörel-om
sefrihet, också uppbyggnaden ungdomshushållens stockarutan att av

tillgångar senareläggs och därmed blir mindre. Etableringen iav vux-
envärldens konsumtionsmönster konsumtionsnivåoch uppåtförskjuts i
åldrarna.

ocksåDetta kan innebära ungdomar utnyttjar tillgångarföräldrarnasatt
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Även från föräldrahemmetåldrarna. efter utflyttningenilängre upp
båtarfritidshus, och följautnyttja föräldrarnas bilar,brukar ungdomar

lånellerförekommer kontantbidragDessutommed semesterresor.
föräldrahushållen regelbundet eller till-från efter utflyttningen,även

Overgången ekonomisjälvständigkrissituationer. till heltfälligt i en
ofta med dei inte abrupt stegvis, i taktsker regel attutan resur-egna

så ungdomsgenerationensinnebär i fallbyggs Det mate-attserna upp.
vidareföräldrarna. Vi kommereftersläpning delvisriella attavpareras

tonåringar avseenden äldreofta har standard i vissabättre änattse
tonåringarnaZO-årsåldem, i utsträckning bori eftersomungdomar stor

hushållenMånga tillgångari föräldrahemmet. dekvar ägerav som
hushållsmedlemmar, utflyttadedelvisnyttjas samtliga och även avav

barn.

ål-tillgångarpå i olikajämförelserUndersökningsmetoden bygger av
harfrån Urvalet indikatorer1975 till 1991 enligt ULF.dersgrupper av

båt,tillgång till bil, husvagn,och gäller i dennabegränsats rapport
bostadsstandarden redo-video och diskmaskin, medanfritidshus, TV,

tillgång hushållet förfogar15. Med härvisas i kapitel överattavses
får låna. Vidare redovisasellerprodukt leasar, hyräger, semes-resp

12-måna-minst vecka under denutlandsresor senasteterresor resp en
dersperioden.

11.2 Kapitalvaror mm

hushållsmaskiner,Hushållens tillgångar transportmedelfasta i form av
år.lång följd Där-fritidsredskap byggs successivt underoch en avupp

åldrar.tillgångar vanligare i högre Detför det naturligt dessa ärär att
tid, dvs detintressanta detta har förändrats ärär mönster över omom

så tillgånger i livet. Huvuddelenungdomarnas kommeratt avsenare
frågorna tillgång hushållet, vilket innebär föräldrar-gäller inom att

månska räknas in i den de kannyttigheter bilar, maskiner osvnas
föräldra-utnyttjas. särskilt de fortfarande bor kvar iDe yngsta, som

någottillgång föräldrahushållets standard dehemmet har oftare till än
gått några år utflyttningen. Därföräldre ungdomarna, där det har sedan

tillgångskurva ålder,ökande därbör räkna med U-formad medman en
50-årsåldem når någoni form optimum.man av

tonåren medelåldernTabell visar i i har till-l1.l och störstatt man
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gångar båtar,bilar, husvagnar, video, diskmaskin, fritidshus. be-För
folkningen i sin helhet har standarden förbättrats i samtliga avseenden
mellan 1975 och 1991. Utvecklingen visserligen förpositiv samtligaär
generationer, förbättringarna mindre för ungdomsgenerationen,ärmen

tonåringarna,med reservation för de ofta kvarboende följer för-som
äldrarnas standardutveckling. För pensionärsgenerationen föreligger en
exceptionell ökning bilinnehavet +22,6 procentenheter, ochav av
fritidshusägandet +7,3 procentenheter. Sedan fulltATP är ge-
nomförd och allt flera frånkvinnor har egenpensioner förvärvsarbete
kan den äldsta bibehålla frångenerationen i standarden destort sett yr-

åren.kesaktiva Bland ungdomar ligger nivåbilägandet kvar samma
1975, medan ökningen för befolkningen i sin helhet liggersom

+9,3 procent.

också tonåringarnasTabellen visar situation förbättratsharatt avse-
Eftersom de flesta kvarboende 89 procent det sig dock ivärt. är rör

tillgångar.regel ökningar föräldrarnas 20-årsåldernI ärom av
standardförbättringen klart påvilket beror andelen utflyttadesämre, att
ungdomar högre. själva verketI ökningstakten blandär är störst
tonåringar åldernse tabell och minst år11.1 tr., i 25-29 där endast 5

Då också avståndetbor kvar i föräldrahemmet. har nämligenprocent
såtill utflyttningstidpunkten tillgångarvuxit mycket föräldrarnasatt

inte längre blir lika relevanta för den standarden. Exempelvisegna
tonåringarnaäger 24 fritidshus givetvis detärprocent av

föräldrarna endast 25-29-åringarna,äger, 8 ochprocentsom men av
denna skillnad har ökat med 4 procentenheter sedan 1975.ca

Dessa resultat understryker viktig aspekt ungdomars materiellaen
situation. Levnadsstandarden inom ungdomsgenerationen betydligtär

heterogen i andra lågagenerationer. Trotsän eller inga inkomstermer
kan den materiella situationen mycket god bor kvar hosvara om man
föräldrarna. Standarden bör god har inkom-extremtvara om man egna

Åbor kvar och betalar litet eller föräldrahushållet.inget tillster, men
andra sidan kan övergångsperiodstandarden under extremten vara
dålig, heltidsinkomster, hemifrån,har flyttat drab-trots om man nyss
bas hög hyra och bosättningskostnader, och borstora utanav ensam
någon dela kostnaderna med. Kontrasten märks framför allt vidatt
jämförelser mellan kvarboende ungdomar och vissa marginalgrupper,
såsom ensamföräldrar, arbetslösa och invandrarungdomar. Härunga
visar såvälstatistiken standard vid slutet 80-talet ochsämre sämreav
utveckling sedan såväl70-talet, jämfört med äldre med kvarbo-som
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ende ungdomar. Resultaten ocksåtyder på kvarboende vanligareatt är
i välbeställda föräldrahushåll.

Sett längre tidsperspektivöver mellan 1975ett och 1991 har de ma-
teriella skillnaderna mellan olika samhällsklasser minskat. Det gäller

ungdomsgenerationen.även Den allmänna inkomststatistiken kapi-se
tel 9 visar emellertid trenden utjämning har brutitsatt i börjanmot av
80-talet, och ökade löneskillnader förändringaratt i transfere-samt
ringssystemen och i skattesystemet bör leda till ökade skillnader även
inom ungdomsgenerationen.

Tabell 11.1 visar invandrarbakgrund innebär klart tillgångaratt sämre
iäven ungdomsgenerationen. Skillnaderna har dessutom ökat sedan

70-talet. Förklaringen till ökningen kan delvis ligga i förändringar av
invandrargruppens sammansättning. I kapitel 23 finns utförligareen
genomlysning invandraningdomamas situation. Mestav ärutsatta sena
invandrare, dvs ungdomar kom till Sverige efter 7-årsåldern isom
huvudsak flyktinginvandrare.

11.3 Semesterresor

Medan förändringar stockar tillgångar varaktiga konsum-av av av
tionsvaror kan bild trenderna i den allmänna inkomstsituatio-ge en av

i åldersgrupper,olika ögonblicks-nen semesterresorger mera av en
bild. Semesterresor konsumeras omedelbart, de kan kosta betydande
belopp, och ligger långtrelativt ned i angelägenhetsgrad. Därför detär
just här i första hand kan räkna med anpassning tillman in-sämreen
komster.

Andelen på minstrest vecka undersemester desom 12senasteen
månaderna har ökat med 8,3 procentenheter i befolkningen i sin hel-
het, och ökningen har varit bland destörst äldre, och minst i ung-
domsgenerationen, häräven med reservation för kvarboende ungdo-

mest tonåringar. Tonåringarna följer föräldragenerationensmar

8 14-0756
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alltså ökandede delvis med föräldrarna, starktmönster rese-reser
20-årsåldem Bland 20-24-frekvens. märks emellertid stagnationen.I

åringama på nivå efter 25ligger 1975, och förstkvar somman samma
såfinns Bland pensionärer ökningen dubbeltmindre ökning. är stor.en

hushållmedelåldern därhar ökat särskilt i deI mest,semesterresoma
ligger vissabarnen flugit +12,6 ungdomsgruppenprocent. Inomut

lågt, utvecklingenmarginalgrupper relativt arbetslösa, därt ex
Invandrarungdomar hardessutom för övriga ungdomar.är sämre än

ifråga itraditionellt hög resefrekvens, särskilt utlandsresor. Avenom
utveckling klartemellertid de svenska ungdomarnasdetta avseende är

bättre.



183

Kapitel 12

Fördelningspolitiska värderingar

Joachim VogelAv

Sammanfattning

redovisas ungdomars äldres inställning jämlik-detta kapitel och tillI
omfatt-het: skatter, tilltill lönespridning, till omfördelning via resp

och bidrag. Ungdomsenkäten delsojfentliganingen tjänster visarav
äldre, och delsungdomar till jämlikhet depositivaär än attatt mera

det påfallande utsträckningkvinnor i män.är större änunga unga
Ungdomar äldre jämlikhet principielltförordar oftare ökadän ettsom
mål, och detta konkretiseras sedan krav på löneutjämning,i mermer

ochreformer, skatteökningar för höginkomsttagaresociala stora
förmögenheter, ökade bidragskatteökningar för finansieraattsamt

sak gäller jämfört medoch offentliga Samma kvinnortjänster. unga
män.unga

påvälfärdskrav offentligaSammantaget kan ungdomarssäga attman
omfattande äldre medsektorn reservationgenerationers,är änmera
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för och äldrevård direkt berör de äldre. därATP Men ävensom mer
påtagligtöverraskar ungdomar med inställning till ök-positiven

Resultaten tyder varken på någon ungdomsrevolt skat-ningar. mot
eller och äldreomsorgen.pensionerterna mot

Ungdomsenkäten tyder alltså på ungdomar skulle mindreinte att vara
intresserade materialistiska trygghetsvärden äldre generationer,änav

de det utsträckning. Enkätsvaren bör ljuseti iär störreattutan ses av
det rådde 1993, med högexceptionella läge extremt ung-som

offentliga nedskär-domsarbetslöshet, dystra framtidsprognoser och
många ökadepå områden berör ungdomar.ningar just Tesensom om

får alltså stöd 1993postmateriella värderingar bland ungdomar iinte
års ungdomsenkät.

konsistentkvinnor kan jämfört med mänHos vi ettunga unga se
återkommer deoch altruistiska värderingar, iempatimönster somav

flesta också detta utpräglatkapitel. kanMan mönster ettsom merse
drag materialistiska värderingar kring reproduktion och omsorg.av

ekonomiska situation medkapitlen 9-11 redovisades ungdomarnasI
från marknadenavseende inkomster sammansatta inkomsterav

rörelsefrihetekonomiskaoffentliga bidrag, ungdomarnasresp
tillgångar.likviditet materiella kapitel 15 redovisas dessutomoch I

bostadsförhållan-i anslutning till bosättningsmönstren ungdomarnas
inställning tillden. detta kapitel ska vi titta ungdomarnasI närmare

förhållanden. omfattar fyrafördelningen materiella Redovisningenav
för ojämlikhetaspekter. första gäller inställningen till olika motivDen

prestationer, sitt liv.arbetsmotivation, individens föreget ansvar
mål,gårDärefter jämlikhet abstrakt där vivi tillöver ett testarsom

långthur olika bereddagenerationer och ungdomsgrupper är att
ifråga fördelningspolitiska interventioner. tredje blocket gällerDetom
inställningen till omfördelning skattesystemet, fjärdevia och det in-
ställningen transfereringssystemtill olika och offentlig service. Un-

årsdersökningsmaterialet 1993 ungdomsenkät.är

När denna enkät genomfördes under hösten 1993 befann vi i denoss
lågkonjunktur Mångadjupaste och arbetslöshetskris sedan 30-talet. av

hårttransfereringssystemen under tryck och nedskärningar hadesattes
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stodframtida rolloffentliga sektornsaviserats.genomförts eller Den
tidigare.lika självklarframstod inteoch trygghetenunder debatt som

amorteringochkraftigt ökat buffertsparandemedäldre reageradeDe
hårdast arbetslös-i och meddrabbadesUngdomarnaskulder. attav

arbetsmarknaden, och deinde skafrämst liggerhetsbördan som
ungdomgick fjärdeanställningstid. Under höstenhar kortast varsom

vårpå framtidssyn ochinverkararbetslös och per-somprognoserna,
Ungdoms-för 90-talet.lika dystraförväntningar,sonliga resten avvar

årsi 1993betydligtlänge variti EU änarbetslösheten värresom
inte kundevi i Sverige hittillshotbildrepresenteradeSverige en som

relativt och har bara90-talskrisenföreställa ännuär ännu ver-ungoss.
talarpolitiska signalernågra år, i ochbudskapetkat omprognosermen

garanteradoffentligtförsörjningskris, minskandevaraktig omen mera
hög arbetslöshet. Detinkomstskillnader ochtrygghet, större permanent

harungdomskohortervad tidigareintebudskapär motsvararett som
tillbarnbarnenfått Välfärdsbyggarnas barnbarnuppleva.höra och -
debarn tillfolkhemmet, ochbesluten kringfattade dede storasom

offentligagaranteradedenpå med60- och 70-talet växte uppsom
försituation. Annuställs införlivets skiften,tryggheten i alla nu en ny

något självklartoch bidragnågra år offentliga tjänstersedan somvar
för givna.de flesta ungdomar tog

ocksåsystemskiftetperspektiv blirungdomsgenerationensSett enur
ikonsekvenser bärsfråga generationer. Krisensfördelning mellanom

långsiktigtdeungdomsgenerationen.utsträckning Utöverstörre av
inkomster,längre utbildning,ökande utbildningskraven merasenare

äldreframtidsbild. Debetydligt dystrarearbetslöshet kommer nu en
derasarbetsmarknaden, ochskyddadegenerationerna är mera

grundlagts underekonomiska ställning har gynnsammareen annan
Idagoffentlig sektor.inflationsvinster ochperiod, präglad generösav

blir den förstaungdomsgenerationenaviseras den nuvarandeatt som
få talarsina föräldrar, ochkommer det sämre än ettatt omman

generationskrig om resurserna.

perio-effekt i formhaft opinionsbildandeAllt detta kan ha av enen
få långsiktiga i första handopinionseffekter fördisk chock kansom

värde-socialisationshypotesen formasungdomsgenerationen. Enligt
uppväxtåren, och deerfarenheter underringar under inflytande av

bibehålls mycketInglehart,sedan längre fram i livet 1977. Det är
opinionsskifte i ungdoms-för vi 1993 skulle registreratalar ettattsom

påskulle ställa minst lika kravgenerationen, ungdomar storaatt
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offentliga sektorn tidigare generationer, och de skulleattsom vara
positiva till omfördelning tidigare generationer idag. Detän ärmera

skulle innebära ungdomsgeneration värde vidsätter storten som
materiella trygghetsvärden, dvs stick i långsammed teorinstäv om en
utveckling post-materialistiska frihetsvärden Inglehart, 1977,mot
1990. För närvarande finns det inte tillräckligtännu ungdoms-stora
material sådantkan opinionsskifte. partisym-pröva Deett storasom

tvåpatiundersökningarna år utförs SCB visar emellertidper som av
på ungdomsväljama i mycket utsträckning byteratt vänsterut överstor
blockgränsen, betydligt starkare äldre väljare SCB,än 1993. Motsva-
rande skifte föreligger också i undersökningar inställningen till väl-av
färdsstaten SOM, ISSP. Inom för ungdomsenkäten har vi interamen
tillgång till sådanttrenddata rörande opinionsskifte, vi kanett men
däremot ungdomsgenerationen positiv till omfördel-ärtesta om mer
ning tidigare generationer.än

Jämlikhet honnörsord. Om ställerär ospecificerade ochett man sve-
frågorpande det frammanalätt instämmandeär Föratt attsvar.

kringgå detta problem kan ställa dels frågormycket konkretaman om
specifika situationer tvingar enkätdeltagarna ställning till,tasom man

de relevanta jämlikhet. I detpresenterar motargumentenresp senare
fallet dåundviker ja-sägarbenägenheten finns hosvetman som man
många intervjupersoner, det sociala trycket etisktatt ettresp ge
riktigt Hur helst svårtdet opinionerär och sedanmätaattsvar. som
tolka dessa i absolut mening. jämförelserDäremot olikamellanär

realistiska åldrarmellan kön, detta kapitelosv. Igruppers svar mera
arbetar vi parallellt medäven antal indikatorer ska mätaett stort som

underliggande attityd.samma

1.2.1 Motiv för löneskillnader

Argumenten för olikheter i löneskillnader kartläggs med indikato-tre
utgår ifrånDen första konkret situation:rer. en

En sekreterare klagar hos sin chef han 800tjänar kröver att
mindre månadeni arbetskamrat harän en som samma ar-
betsuppgifter. Chefen alldeles riktigt den andrasäger äratt
snabbare, effektivare pålitligare.och Tycker Du det är rät-att
tvist eller hon fårorättvist betaltatt mera
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ungdomarnaorättvist tycker 284QRättvist procentprocent, avanser
ställning. Härinte velat eller kunnattabell 12.1. Ovriga harse ta
det kanskemellan generationerna, ochfinns det klara skillnader är

till likalön 28klart positivaoväntade skillnader. Ungdomar är mera
35-54-åringar: Vidareföräldragenerationen 19 procent.procent än

2630positiva till likalönkvinnor än mänär respungaunga mera
följer väl-olika ungdomsgrupperOvriga skillnader mellanprocent.

lågutbildade tillpositivaarbetarbam ochkända klassmönster: är mera
Högskoleutbildade, tjänstemanna-vänsteranhängare.liksomlikalön,

lö-oftare det skaborgerliga sympatisörer tyckerochbarn att vara
kuriositet kantabell 12.1. Somneskillnader i detta fall se manen

istudenturvalen. Studenterskillnaderna i dede mycket trestoranotera
positiva till löneskillnaderekonomi betydligtinternationell änär mera

hushåll imedkommer arbetai socialt arbete somstudenter attsenare
små omständigheter sociologistudenter.resp

alltså skulletyder inte ungdomarsiffrorDessa att vara mera nega-
återkommer sedan förlika lön, Sammativa till mönstertvärtom.utan

återkommer betr köns-indikatorer. Ochövriga ävenmönstersamma
jämlikhetpositiva tillskillnaderna: kvinnor än män.är ungaunga mera

fråga också väljagällde detgäller individuella insatser. HärNästa att
två lO-gradig skala:alternativ enligtmellan följande en

bör belönas bättre 10 poängIndividuella insatser

bli likaolks inkomster bör 1 poängF mer

ål-ungdomsgrupp,här medelpoäng inomRedovisningen gäller resp
någragår i absolutknappast dra slutsatserDetdersgrupp att me-osv.

fråga, gruppjämförelser möjliga.den här däremotning ärtypen avav
fråga ungdomarheller enligt denna benägnaInte är att accepteramer

kvinnor negativa och det-löneskillnader. Unga är än män,mer unga
lågutbildade, Troendearbetarbam och vänsteranhängare.gällersamma

frånsig i detta avseende.ungdomar skiljer inte andra
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fråganDen tredje påstående:ettvar

Stora löneskillnader nödvändiga för Sveriges välstånd.är

tabellI 12.1 redovisas avståndandelen från påstående.dettatarsom
77 ungdomarna avstånd, vilket högt värdeprocent ärtar ettav som
dock delvis beror frågarvi efter fråganstora löneskillnaderatt är
inte nykonstruerad ingår i block tidigare i inter-utan använtsett som
nationella studier. så kategoriskt påståendeEtt gertydligare skillna-
der, och diskriminerar bättre mellan olika Aven härgrupper. ser man

föräldragenerationen positiv till löneskillnader bådeäratt änmera
ungdomar och pensionärsgenerationen, och kvinnor äratt unga mera
negativa Ovriga skillnaderän inommän. ungdomsgruppen följerunga

mönstersamma som ovan.

12.2 Inställning till jämlikhet och trygghet

Jämlikhet, trygghet och offentliga sektorn de centrala blockskilj andeär
markörerna, framkallar och lätt förutsägbara ställ-stereotypasom
ningstaganden. I tabell 12.1 finns fyra indikatorer fördel-tarsom upp
ningspolitiken abstrakt och oprecist åter-Längre framett sätt.mera
kommer vi sedan med konkreta indikatorer. fyra indi-Demera
katorerna behandlar jämlikhet, trygghet och offentlig sektor, samtliga i
form påståenden skulle ställning till:taav som man

mångaI avseenden har det gått för långt med jämlikheten

vårtI land bör efter jämlikhet detsträva gällernärman mer
sådant inkomster och arbetstidsom

det behövs sociala reformer, eftersom många trygghetsfrå-mer
fortfarande olöstaärgor

börvi minska offentligaden sektorn

Beträffande jämlikhet majoriteten blandär ungdomarna positiv. 54
gåttdet inte har långtförprocent med jämlikheten, ochatt 72anser

bör efter jämlikhet. bådasträvaprocent att För indika-anser man mer
gäller kvinnor klarttorerna är angelägna jämlikhetatt unga mera om
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generationsskillnaderna mönsterföljerVidare sammamän.än unga
föräldrageneratio-positiva änungdomaravsnittet: äri förra merasom

nyckelbe-politiskacentralafrågor kringoprecisaställerNär mannen.
medungdomar vänstermellanockså skillnadernaså blir storagrepp

sympatier.borgerligaoch

reformer.socialafrågar behovetblir närAnalogt avommansvaren
reformer,socialaflerbehövsdetungdomarna att61 procent anserav

kvinnor mesthärföräldragenerationen. Aven äri54 ungaprocent
ochmellanskillnaderna vänstervanligafinns deSjälvklartangelägna.

Skillnadernaavseenden.i dessarollrelativt litespelarReligionhöger.
mycketstudentgrupperolika ärmellan stora.

ungdo-44sektorn.offentliga procentfrågan gälldefjärdeDen av
äldstai denbetydligt fler änminskas,börden inteattansermarna

58män.positiva änhärkvinnor ävenUnga ärgenerationen. ungamera
offentligadenminskatillnejvänsterungdomarna säger attprocent av

procent.borgerliga 29debetydligt färresektorn. Det gör av

absolutitolkasvidareintekanenkätsvar me-här utanDen typen av
jämförelserförvärdealltframförharslagdetta ettResultatning. av

konkretameddärför vidaregår viföljandedetIolikamellan grupper.
delsbeskattning,betrdelsfördelningspolitik,praktiskfrågor rörande

tjänsterna.offentligadeochtransfereringssystemetbeträffande

till skattesystemetInställning12.3

opinion.inkonsekventdelvisvisaropinionsundersökningarTidigare en
tjän-offentligaochtransfereringssystemsåväl omfattandevill haMan

dettabeskattning. Idvskostnaderna,negativ till av-ärster, meramen
fördelningnivå, ochrättvisa,nämligenaspekter,vi avsnitt tretar upp

skullepåstående tafråganinledandeskattebördan. ärDen ett mansom
till:ställning

skattebördan.fördelningrättvisVårt skattesystem avenger

rättvi-variuppfattningmån olikahai visskaninstämmerDe omsom
omför-starkttillräckligtbestår, skattesystemet ärantingen attsan

det. Detintedet äruppskattarocksåeller attdelande, att man
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går alltså inte entydigt avläsaatt vad egentligen Detman menar.
intressanta är nöjd utifrånär sina kravom man egna
skattesystemet. Vad återkommer vi tillman menar senare.

37 ungdomarnaprocent tycker skattesystemetav rättvist,att är lite
fler bland blandmännen, borgerliga sympatisörer, bland troende och
bland högskoleutbildade, och färre bland arbetarbarn och vänsterung-
domar tabell 12.2. Det uppenbartär dessa delvisatt grupper menar
olika saker denär skattesystemetsäger att rättvistär eller orättvist. Hur

helst bortåt tvåär tredjedelar missnöjda,som utifrån olika utgångs-
punkter.

Skattenivån har sänkts totalt i samband med skattereformen, och det
folkligtmotsvarar krav, så längeett det inte kopplas medsamman

skattemas användning se avsnitt.nästa Vi konfronterade vidare
enkätdeltagarna med centralt uttalande i denett svenska debatten:

För få tillväxt deni svenska ekonominatt måste skatterna sän-
kas.

I tabell 12.2 redovisas andelen har avstånd från detta.tar Argu-som
de flesta.mentet 38accepteras bland ungdomarnaav procent tar av-stånd, här någonäven med övervikt bland kvinnor. Här finns det också

skillnader mellanstora borgerliga och vänster. Här högskoleutbil-var
dade ungdomar särskilt studerande i socialt arbete och sociologi sär-
skilt tveksamma.

Fördelningen skattebördan pejlades tvåmed frågor,av med beatt en-
kätdeltagarna ställning tillatt ta höja skatterna föratt höginkomstta-

för förmögenheter.stora Där instämdegare 66resp 59 procentresp av
ungdomarna. återkomHär också generationsskillnaden: de äldre varklart positiva sådanatill skatteökningar.mera Det kan inkon-synas
sekvent med tanke ungdomar enligt tidigareatt frågor in-var mera
tresserade järnlikhet. Förklaringen ligger möjligenav i de äldre kanatt
ha klarare perspektivett budgetunderskotten deän yngre.

Unga kvinnor följde sitt tidigare mönster och därförär skatte-mera
vänliga än Dettamän. är naturligtvis ocksåunga starkt partiskil-en
jande fråga, däremot inte mellan troende och icke troende. åter-Här
kommer också de högutbildades negativa hållning.
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12.4 Inställning till bidrag välfárdstjänsteroch

gårI detta avsnitt vi igenom ungdomarnas välfärdskrav till offentliga
sektorn, kraven transfereringar och offentliga tjänster. vi iHär är

frågor: områdenförsta hand intresserade övergripande vilkaav man
tycker välfärden behöver byggas och kan tänka sigatt ut attvar man

Enkätfrågornaminska. ändamålknyter olika med finansie-samman
ändamål.ringen, dvs hur mycket skattemedel ska till olikaav som

uppnår välfärdskravenMan därmed viss realistisk bakgrund,att ges en
undviker önsketänkande.och ett rent

Enkätfrågorna vårddelområden, ochgäller tio till äldre-grupperade
i liten barn och föräldra-som utsträckning berör ungdomar,omsorg

skap studiestöd där ungdomar har starkt egenintressesamt ett samt
transfereringssystem frågafyra berör alla generationer. Följandesom

ställdes:

Skatterna går till olika ändamål. den mängdju Anser Du att
skattemedel går ändamål hållastill följande bör ökas,som
oförändrade eller minskas

framgårUngdomarnas enkätsvar följande sammanställning:av

gårSkatter till bör börsom
ökas minskas

hälsovårdsjuk- och 53,4 2,4
stöd till äldre pension, äldreomsorg 37,8 5,4
ATP 20,7 4,5

tillstöd barnfamiljer barnbidrag, barnomsorg 36,3 8,8

studiebidrag 36,7 3,7
barnbidrag 32,2 7,7
föräldrapenning 26,2 7,3

bostadsbidrag 20,4 15,9
arbetslöshetsersättning 29,9 9

29,1socialbidrag 1 1,0
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hälsovård stårDet anmärkningsvärt sjuk- och först listan ochär att
äldrestödet kommer före stödet till barnfamiljerna. Enkätenatt genom-

fördes hösten 1993, efter period med nedskärningar bidrag ochen av
tjänster. dennaMot bakgrund övervägande missnöjda medär svaren

åtagandena.omfattningen de nuvarande offentliga kräver skat-Manav
teökningar för finansiering ökade insatser, och det med vissaärav un-

genomgåendedantag drag i alla befolkningsgrupper, i de flestaett av-
framstårseenden bland borgerliga sympatisörer. Inte heller häräven

ungdomar mindre angelägna materiella trygghetsvärden deänsom om
äldre.

Enkätsvaren har sammanfattats differensindextill för varje kate-ett
gori, beräknat andelen vill öka minus andelen vill min-som som som
ska alltså måttse tabell 12.3. Dessa index kan läsas välfärds-som
kraven riktas offentliga sektorn: högre indextal, desto fleramotsom

ifrågaönskar ökad volym bidrag och tjänster. Positivt värdeom
innebär fler vill öka vill minska. tabell 12.4 visas dess-Iänatt som

generationsskillnaderna för andelen vill öka minskautom som resp se-
parat.

genomgåendeEtt drag i detta kapitel har varit de kvinnornasunga
intresse för löneutjämning, för omfördelning via skattesystemetstörre

och för jämlikhet i generella dettaI avsnitt, där vitermer.mera nu
frågorställer konkreta välfärdstjänster och transfereringar,mera om

framträder skillnaderna mellan kvinnor och tydligare.män ännuunga
områdensamtligaFör ställer fler kvinnor krav skatteökningarunga

för finansiera ökningar offentliga tjänster och transfereringar.att
Samma könsskillnad finns inom de äldre generationerna. Me-även
delålders och äldre negativa till offentliga utgifter.män är mest

När jämför generationer i sin helhet varierar bilden beroendeman
vad saken gäller och tjänsterna någotberör. Aldre generationer ärvem

sjukvård, äldrevårdangelägna och pensioner, blandävenmera om men
påtagligtungdomar finns positiv opinion för så-skatteökningar fören

ändamål.dana Men det gårgäller kostnader till barn, ungdo-när som
och föräldrar gäller det omvända. Där ställer ungdomarna betyd-mar

ligt oftare krav ökade utgifter. Sammantaget kan emellertidman
ungdomars välfärdskrav offentligasäga sektorn omfat-att är mera

tande äldre generationers, med reservation äldrevård.än för ochATP
Men där påtagligtöverraskar ungdomaräven med positiv inställ-en
ning till ökningar. Resultaten tyder någonvarken ungdomsrevolt
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pensioner och äldreomsorgen.skatterna ellermot mot

återkommer lågutbildades ochövrigt här arbetarbarnens, deI även ar-
omfattande krav, och skillnader mellan olikabetslösas stu-storamera

ocksåPå område mel-dentgrupper. detta finns givetvis skillnaderstora
någoti allmänhetlan och borgerliga. Troende ungdomarvänster är

mindre angelägna offentliga tjänster och bidrag.om
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Tabell 12.4 Inställning till bidrag och välfärdstjänster. Procent somde bör ökas minskas.att Källa: ungdomsenkätenanser 1993.resp
sjukhlvd stöd äldre stöd barnfamt bostadsbidragt
öka minska öka minska öka minska öka minska

16-29 år 53.4 2.4 37.8 5.4 36.3 8.8 20.4 15.9
16-29 är män 48.2 3.1 32.3 7.5 29.9 10.5 17.7 18.7

kvinnor 59.0 1.6 43.7 3.2 42.9 7.1 23.2 12.9
16-19 ar 47.1 2.2 31.7 6.4 37.8 7.2 26.1 7.2
20-24 ár 54.9 2.0 39.2 5.1 36.9 8.5 21.0 14.4
25-29 är 56.6 2.8 40.9 5.0 34.6 10.4 15.6 23.6
35-S4 ar 51.5 3.1 49.8 5.8 23.4 16.9 13.7 26.9
55-74 år 59.6 2.6 54.8 3.4 14.1 21.2 10.5 26.8
16-19 är män 41.6 2.8 27.0 10.1 33.5 8.8 24.1 9.6
20-24 är 50.8män 2.4 35.1 7.1 31.0 11.0 19.1 16.2
25-29 år män 50.3 3.9 33.3 6.1 26.4 11.3 11.6 27.7
35-54 ar 47.4män 3.8 43.6 7.0 17.0 21 6 11.2 30.4
55-74 är män 59.8 4.1 53.0 4.0 14.0 28 0 16.8 35.6
16-19 är kvinnor 52.8 1.6 36.5 2.6 42.2 5.5 28.1 4.8
20-24 ar kvinnor 59.2 1.6 43.5 3.1 43.0 5.9 23.0 12.6
25-29 kvinnorar 63.3 1.7 49.2 3.8 43.3 9.5 19.8 19.2
35-54 är kvinnor 56.0 2.3 56.8 4.4 30.5 11.6 16.4 22 9
55-74 kvinnorår 59.4 1.5 56.3 2.9 14.2 15.0 5.2 19 4
SOCIAL BAKGRUND
Arbetarbarn 57.9 1.2 45.0 2.2 44.5 5.3 23.7 10.4
Tjänstemannabarn 52.8 2.1 36.3 2.9 32.9 7.3 13.6 20.9
Infödda svenskar 53.9 2.2 38.8 5.2 36.1 8.7 19.8 16.4
Invandrare 47.8 3.9 27.9 7.2 39.3 9.8 24.7 8.8
Storstad 56.8 2.1 36.6 3.1 33.4 7.6 17.1 20.2UPPVÄXTMILJÖ
Fullständig 53.5 2.3 37.8 5.3 35.4 8.6 17.5 17.2
splittrad 52.8 2.2 38.5 5.8 37.9 9.5 26.0 12.6
PARTISYMPATIER
Vänstern 65.1 1.0 47.8 1.5 48.2 2.3 19.6 10.9
Borgerliga 44.3 4.2 30.6 3.4 22.4 12.5 6.7 31.8
RELIGION

pá GudTror 49.3 3.6 31.4 10.8 34.2 9.4 18.9 13.9
pá högre makt 52.5 2.7 37.9 7.4 36.5 10.3 20.0 14.8

Ej troende 53.8 2.9 35.6 3.9 33.8 8.2 17.2 20.4
ejDär 16-29-åringarannat anges avses
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föräldrapenbarnbidragstudiebidragarbetslösstödsocialbidrag ATP
minskaökaöka minskaöka minskaminska öka minskaökaminskaöka

7.326.23.7 32.2 7.74.5 36.79.7 20.729.1 29.911.0

20.2 9.326.0 9.232.4 5.018.7 6.126.7 12.39.0 31.3
32.6 5.16.041.2 2.4 38.722.8 2.833.3 6.926.813.1

27.2 4.846.2 4.361.0 1.213.5 5.130.8 6.513.7 17.9
6.98.8 26.235.2 3.5 28.923.6 5.232.6 9.810.5 29.3
9.49.1 25.55.9 25.123.2 3.4 20.226.6 11.99.6 36.9

19.314.8 12.419.6 9.4 14.425.0 4.021.4 10.66.9 39.8
28.78.19.6 21.14.6 14.3 10.230.439.8 20.7 8.25.5

24.1 4.138.8 5.653.2 1.714.1 7.019.3 26.9 7.211.9
9.410.5 19.64.2 23.96.6 33.312.2 22.89.5 30.8 31.2

13.010.6 18.18.2 18.84.8 16.722.2 16.1 18.16.5 40.3
25.020.3 10.611.8 14.66.4 21.125.36.0 44.0 19.2 15.1
33.07.211.5 25.013.5 12.511.9 34.3 6.121.87.1 38.4

3.0 30.5 5.50.6 53.869.15.8 12.8 3.015.6 16.4 34.9
4.36.9 33.22.8 34.13.7 37.27.3 24.411.6 27.8 34.1
5.57.4 33.53.4 32.01.8 23.931.4 7.3 28.712.9 33.3

12.88.5 14.517.9 6.7 14.124.8 1.38.0 23.8 5.535.0
25.08.98.1 17.83.3 14.9 8.34.9 26.94.0 41.1 19.7

3.533.63.3 40.6 4.726.5 2.0 39.242.0 4.614.9 24.5
6.56.6 23.13.5 28.217.0 5.5 36.421.8 13.56.5 34.3
7.426.532.3 7.736.2 3.79.6 21.1 4.210.5 30.3 30.1
6.423.731.2 8.241.7 4.29.0 16.0 8.016.6 30.116.2
7.221.629.5 7.038.8 4.619.4 4.010.5 32.5 24.2 11.7

7.07.9 25.530.94.1 35.4 3.528.2 10.0 19.99.5 30.2
7.628.535.5 6.439.1 4.28.7 23.1 4.515.1 27.1 35.1

1.934.637.8 3.02.227.2 2.9 35.820.9 43.2 3.010.8
11.616.418.8 12.07.412.1 5.7 25.511.9 24.03.1 52.1

10.626.432.9 9.135.0 6.011.1 16.8 4.09.7 24.0 25.3
9.025.331.7 9.238.1 4.010.5 21.0 4.510.8 28.6 26.7
6.226.234.2 7.04.0 37.1 3.512.1 17.99.2 32.7 27.3
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VogelJoachimAv

Sammanfattning

blandtolerantbidragsfuskochskatte-till ärInställningen ung-mera
för fleragällerdetsammaochäldre generationer,blanddomar än an-

kvinnorVidare haroegentligheter.ekonomiskadra m0-en meraunga
ralisk hållning män.än unga

begrän-relativtungdomsgruppermellan olikaSkillnaderna är annars
ochvänsterungdomarmellanskillnadermindrefinns vissasade. Det

Vänsterungdomartroende.icketroende ochmellanborgerliga, samt
delta ibidragsfusk och hot vägraroftare mot somaccepterar personer
skatte-tolerantaungdomarborgerligastrejk, medan är motmeraen

ungdomarTroendesvartjobbare. äranställaochmutbrottfusk, att
oegentligheter.ekonomiskade flestakritiska typermot avmera
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föregåendeI kapitel redovisades ungdomarnas inställning i fördel-
ningspolitiska frågor. Fördelningspolitiken såvälberör ungdomars som
äldres ekonomiska situation, eftersom skatter och transfereringar har

betydelse vårför levnadsstandard.stor Det gäller i synnerhet ungdo-
under etableringsfasen särskilt starktär beroende offent-mar som av

liga sektorn för sin försörjning. Ungdomars värderingar präglas under
denna period hur välfärdsstatens insatser de försörj-av motsvarar
ningsproblem de konfronteras med, hur derassamt staten motsvarar
föreställningar rättvisa i välfärdsfördelningen. Det gäller dels väl-om
färdsanspråken, riktar sig välfärdsstaten i formmotsom ut-av
formningen skattesystem och bidragssystem, och dels inställningenav

frågori ekonomiskrörande moral, dvs till spelreglerna för fördelning.
Hit hör inte bara skatte- och bidragsfusk oegentligheter iävenutan
samband med utnyttjande offentliga Påtjänster. motsvarande sättav
kan vi studera ekonomisk moral utanför offentliga sektorn på arbets-

påmarknaden, varumarknaden och i privatlivet, i bemärkelsen avsteg
från gällande spelregler.

Normer och värderingar grundläggs i utsträckning understor uppväxt-
åren. Attitydforskningen tyder de internaliseras och sedan förbliratt
relativt stabila under resterande livet, de kan modifierasattmen av
genomgripande samhällsförändringar, ändrade försörjningsmöj-t.ex.
ligheter. 80-talet periodär mångapräglas och snabba skif-en som av

bör ha varit betydelse förten, opinionsbildningen i dettasom av sam-
manhang. Finansieringen välfärdsstaten blev svårarealltav att upp-
rätthålla, planekonomiernas sammanbrott i förändradeöst höger-vän-
sterskalan, klassdimensionens roll i värdepanoramat och den offentliga
debatten avklingade, medan internationaliseringen och ekonomins av-
reglering bankkris, fallskännar, utlandsspekulationer lyfte fram en ny
vertikal konflikt. Attitydforskningen från 80-talet verkar peka mot en
tendens postmaterialistiska värderingar, frånmot kollektivism till in-
dividualism, och ökad sekularisering och moralisk permissivenessmot
Petterson, 1992. Värderingama under 90-talet, i ljuset den djupaav
lågkonjunkturen, massarbetslösheten och nedskärningarna i offentliga
sektorn inte fullständigtär ännu kartlagda. Allt detta bör ha haftäven
konsekvenser för normbildningen i ungdomsgenerationen.

I detta kapitel redovisas inställningen till ekonomiska oegentligheter
offentliga sektorn egendomsbrottslighetmot andrasamt mot

medborgare och inom arbetsmarknaden. Redovisningen bygger ett
frågebatteri ingick i ungdomsenkäten, där det gällde bedömasom att
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handlingenpå där innebärtiogradig skala, 1olika handlingar atten
rättfardigas. Ioch den alltid kanaldrig kan rättfärdigas 10 att

befolkningsgrupper, däri olikatabellmaterialet redovisas medelpoäng
frågebatterietmycket tolerant.alltså värden innebär Ihöga äratt man

redovisas imissbrukingår handlingar sexualmoral,andraäven som
andra kapitel.

ekonomisk moral omfattar:Redovisningen av

Poäng

3,2skattefusk

på förmåneranspråk socialagöra
3,0tillinte har rättsom man

underlåta biljettenbetalaatt
tåg 4,3på ellerbuss

2,9något stuletköpa ärvetsom man

2,4sitti arbeteta mutaemot en

har gjortej skadarapportera manen
3,6biloavsiktlig parkeraden

delta iarbetarehota vägrarsomen
2,7strejken

någon 6,5anställa svart

går det intefrågan numerisk skattningsskalaEftersom det attär om en
hand jäm-i förstamening. Detintervjusvaren i absoluttolka är genom

Manuppgifter kan tolkas.tid dessamellan ochförelser övergrupper
och konstaterahandlingar,jämföra med andrakan däremot atttyper av

homosexualitet,sexuella handlingartolerantavi troligen är motmera
rattfylleri ochmindre tolerantaspritlangning, ochprostitution och mot

finnsDetkapitel 17.skattefusk seknarklangning ävenän mot en
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betydande spridning mellan olika ekonomiska oegentligheter, där det
legitimt anställa arbetskraftär 6,5 2,4.att änsvart ta mutormera

Skillnaderna mellan olika befolkningsgrupper små,relativt vilketär
Åsiktsskillna-kan intryck relativt homogent opinionsläge.ett ettge av

der finns framför allt mellan och kvinnor, mellan generationerna,män
och självklart mellan och höger.vänster

13.1 Inställningen till skattefusk och bidragsfusk

Tabell 13.1 visar ungdomsgenerationen tolerant för skatte-äratt mera
fusk de äldre generationerna.än Det återkommerär mönsterett som
för övriga handlingar. Detsamma ifrågagäller sexualmoral.även om
Detta är med forsk-mönster stämmer andraöverensett som
ningsresultat tyder ökad tolerans i ungdomsgenerationensom
Pettersson, Sammaa. tendens föreligger också beträffande bidrags-a
fusk och fusk med bussbiljett.

Unga kvinnor tycks ha restriktiv inställning till skattefusk änen mera
Detmän. gällerär mönster eller mindre tydligtävenettunga som mer

för andra ekonomiskaäven oegentligheter. Kvinnornas restriktivamera
hållning korresponderar med den vikt de lägger vidstörresom synes
jämlikhet och offentliga sektorns vi fann i kapitel 12.ansvar som

På områdedetta finns ocksådet relativt klara skillnader mellan vän-
och högersympatisörer. Borgerligt sinnade ungdomarster- är to-mera

leranta inför skattefusk, vänsterungdomar istället tolerantaärmen mera
inför bidragsfusk. troende toleranta till skattefusk.är mera

13.2 Konsumentmoral

Under denna rubrik tvåredovisas underlåtenhetaspekter, dels betalaatt
biljetten tåg,buss eller dels köp bådastöldgods. I fall det sigrörav

opersonliga brott: den drabbas närståendeingenärom som
offentliga sektorn försäkringsbolag eller stöldoffer.ett anonymtresp
Aven i detta fall toleranta, och detsammaär gäller mänunga mera
jämfört med kvinnor.

Här finns inga skillnader mellanstörre vänsterungdomar och borger-
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troendekraftigt:ganskaslår religion igenomdäremotungdomar,liga
handlingar.till dessanegativaungdomar är mera

Mutbrott13.3

Härlågt anseende 2,2. vänster-ärrelativtsitt yrke hariAtt mutorta
övrigtIungdomar. ärreligiösanegativa liksomungdomar mera

ungdomsgrupper.små olikamellanmycketskillnaderna

13.4 Brott mot person

parke-rörandehandlingendasthärkategoriDenna representeras enav
ekonomiskafårsåledes direktaochanmäls,interingsskador somsom

tolerant änvärderasnågon Dettaförkonsekvenser meraperson.annan
toleranta.klartdehärAven3,6 3,0. ärbidragsfusk merayngreresp

attityd.också moraliskintartroendeDe meraen

på arbetsmarknadenOegentligheter13.5

in-13.1i tabellvisasarbetsmarknadenkonflikterutblickMed mot
strejk,idelta attvägrartill hotställningen respmot enpersoner som

bedömsstrejkbrytarehotarbetskraft. Avenanställa mot som re-svart
ellerhäleri 2,9allvarligareexempelvis än2,7,allvarligtlativt pro-

vänster-höger-fråga: vänsterung-åter igenDettastitution 3,5. är en
borgerliga.tolerantaklart ändomar är mera

dettaallvarligt, och ärmindrei regelsvartjobbareanställaAtt anses
ungdomar ärborgerligadetfråga. Härpartiskiljandeockså är somen

till-harjustungdomargällerdetsammaochtoleranta, nusommera
negativa.Arbetarbamtidsbegränsade. ärarbetenfälliga mera



208 Ekonomimoral

LOWWCDO oo-unr-cox mammo WCWN
koxouamm NDFWUDQ kbkokbLnLn kol.DkD

coz- QWFWN u-GCDFWI LDFFVON
NNNNHNN NNNNN MNNNN

cor-mmmmun oxombm NWNCBW
0 . . . . MFWMNFIwMMNN0101 VMMNN

vinn-toa z-oommo Homan-n
MMMW WWWFWCWCVMMMMM

Nu-JMCHOvMLnNN KOWFQHD
NNNI-lu-d0101010101 NNNNN

i

vmoocxco WFWWMOODl\O . .. u .fWMNI-Iu-i mMNI-I-l NNNr-h-l

m
oomcomoz-nncouoo KDWIDFON

WWMNN WWMNH WWMNN

m
Nt-ÖFLHGNWNFONCM .DCI\DC\IO\

mMNNr-I mfñNI-lr-lrWOñNr-lr-i
i

KOIDFONW cocnm-ir-iNNMLON
0101010101WMMNN 0001010101

I I I



Ekonomimoral 209

con-unmmmcoOLD kDLñW wmv-Fv-1%DLDN monoonnosmFNCh
LDlDLñKOFW Q21&#39;&lt;l&#39;UDFKOLDFUDW LñLn FFlxommnxommODln

000mm vmmcom Dl® ooaxbOOLO®\O\D FWONIDQDONKDFCDQ ......................... mx-iNN 010101010101N01 010101NNNNNN NNNNNNNNNN

GDFNWI-i mmm |nrr&lt;øI4OZ4LOQOKO KOLkoma-d D[\O\Ol\O\ ........................... mmmm NmNmmv mmmmwmmmvm mmmmmmmmmmm

LOOONLnøooo mmmhWONFt-INIDW OWFWWmI-DOQ mmltkD .......................u müNmvmmmmmmmmmvmm mm mmmmmmmvmmmm

NUWONFONGNln Wmt DDmWLHKDNFmQDr-1 LnFmFFW
Nr-lr-h-I 010101510101NN NNNNNNNNN NNNNNNN010161

r-IOQ LONWW 0011FmOmLnr-IO oxoo NLOLDO|-|®OO\OONUDN
NNHmmm 61010101Nmmmmmm NN NNmNmmmmmNNN

monoñlx-lO vmxoooNW WOWNmvvxøm NWNNWWmNLOON
WLOWQ mmmmwv Q1$FWWWWWWWl1&lt;24&lt;&#39;m&lt;&#39;wvvm

w0äNWOrar-nn mwdmom 00x0r-imcoovco mwooovmNocov
NNNN NNNmmm mmmNmmmmmm mo:mmm mmNmmN am

SECMMvh-i 000mu-lwñhONm mm 00ths-twm Nmmmoøm

g-HHH ;nuooo u0 äåä §7 22m Eä uEn: nu 0E ma 0nwnwm 0nmøä hm 5 äwceiexmHmäga mx mu m w um uoam b mn-ägg E caUH Hdamm mc A w 3um non 0mmouøäm Hm m as Eâêåå°aää..a§ ämåna åäuâa ä °ru uwg $wäaaz GH ummmnnmvmøma mmwwm. uaommwznøa umommmw 00HEM mnmamum H-H MWWHHQQOOGHO aøaamånmuuvuäuuumx u m0.54 canonuniavart: uHuwU HA vvuww nurz u HUBmmHHHUHNHmQ-HQJ-HuäbboHuHäwC©mHHu4a .a oäååää88.n°°..§SE8ä8åm$$âââäfiäâsâäää a 9Hig2 M-m m:ntnu1Hnumx4r4mD m B BA m A B m m m m vm H m mH









211

Kapitel 14

Besättning

Av Joachim Vogel

Sammanfattning

Andelen ungdomar bor kvar i föräldrahemmet har ökatsom se-
dan 1975 bland tonåringar, minskat bland 25-29-åringar.men
Förklaringen bör längre ungdomsutbildning för tonåringarvara
gymnasieskolan, också tidigare utflyttningsbenägenhet,men
vilket endast visar eftersig gymnasieåldem. Kvarboendeök-
ningen gäller enbart kvinnor under 25 år. Föräldrarnas ökade
bostadsstandard tillåter längre kvarboende: alltfler ungdomar
kan ha föräldrahemmet.ieget rum

Andelen utflyttade ungdomar besittningsrätt till bostadenutan
andrahandskontrakt, hyresrum, tjänstebostad har ökat, men
minskat för de äldre. Ungdomarnas bostadskostnader har ökat
under 80-talet, och tyder på ytterligare ökningar förprognoser
90-talet.



212 Bosättning

frånbenägna flyttaoch kvinnor likaUnga ärmän att orten resp
tidigarekvinnortidsförskjutning, därutlandet, medtill ärmen
mindreföredrar oftarefamiljebildning. kvinnortidigare Unga

storstäder.städer, och mänunga

bosättningsmönster och bosätt-beskrivs ungdomarnasdetta kapitelI
frånutflyttningen föräldrahemmet harKapitlet visar hurningsplaner.

1975-91. Bilden komplette-vilket visas med hjälp ULFförändrats, av
bostadssituationen för de ungdomarden aktuellamed faktaras om

flyttat ingetför defortfarande bor kvar eget rum, utresp somsom
fram-redovisningbesittningsskydd. slutet kapitlet finnsI avenav

baserad ungdomsenkäten. Itidsplaner bostadsort, boendeform,
sammanfattande beskrivning helaföljer sedankapitel 15 aven

välfärdsstatistikensbostadsstandard enligtungdomsgenerationens
upplåtelseformer, attityderutrymmesstandardhuvudindikatorer samt

bostadssituationen.till den egna

från föräldrahemmet14.1 Utflyttningen

från föräldrahemmet bestämsutflyttningenUngdomars bosättning och
ekonomiska inkomster, kapitalfaktorer.flertal Egnaett resurserav

ungdomsutbildning därmedochgrundförutsättning. Längreär en
framförutflyttningen. effekt börinkomster kan fördröja Dennasenare

någontonåringarna gymnasieskolan och isig gällande förallt göra
20-årsåldern utbild-mån eftergymnasiala studier. Längrei början av

å flyttning tilloftareefter gymnasiet innebär andra sidanning stu-
efter gymnasietiden.tidigare utflyttning Detdieorter, vilket kan kräva

särskilt utanför storstadsregionema.gäller

påverkas bostadsutbudet. Hit hör delsbosättning vidareUngdomars av
bostäder ungdo-möjligheter bo kvar, dels deföräldrarnas bostad att

få faktorerväljer lämna föräldrahemmet. Viktigakan de ärnär attmar
smålägenheter, läge centralt, studieortenbostadstyper samt

70- och 80-talet har bostadsstandarden ökatbostadskostnaderna. Under
ifrågasåväl modernisering. Ok-rejält, utrymmesstandardom som

gåttutrymmesstandarden framför allt till föräldragene-ningen harav
alltsåFöräldrarnas allt bättre bøstadsutrymmen ökaderationen. ger

för kvarboende i föräldrahemmet.förutsättningar ökatett
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Bostadsbeståndet små-ofta ihar omvandlats allt bostäder,störremot
ungdomarnas bostadsmarknad har försämratshus, och det gör att

smålägenheterminskning äldre och billiga i det centraltg.a. en av
bostadsbeståndet,belägna särskilt i de städerna Vogelstörre m

1990; 1994. Vidare har den genomsnittligaTurner m
hushållsstorleken minskat, vilket innebär ungdomar möter störreatt

smålägenhetema från medelålderskonkurrens allt flera och äldreom
ensamstående. långsiktigt har parrelationema blivitMera svagare:
frekvensen avbrutna relationer har ökat och omsättningen har ökat i
form frekvens flera livstiden.ökande och parrelationer underav nya

också smålägenheterTroligen inteleder detta till andelenatt som
behållerutnyttjas ökar: sin bostad under prövotid närman en man

ingår gårrelation. Utvecklingen parrelationermot typeren ny nya av
bådasdär inte sarnboende fullt utnyttjar bostäderär ut utanman

särbo, halvsambo.

bostadskostnaderna ökatVidare har betydligt snabbare konsu-än
framgårmentprisindex. ökande bostadskostnadsandelDetta även av en

hemifrån.förinkomsterna de ungdomar flyttat Bostadskost-av som
nadsutvecklingen därmed växande hinder för tidig utflytt-utgör ett en

frånning föräldrahemmet.

frånUtflyttningen föräldrahemmet led i ungdomarnas strävanär ett
självständighet etableringoch vuxenvärlden. tilli Med hänsynmot

ökande utbildning och kunskaper och tidigare biologisk mognad detär
rimligt tänka sig ungdomar utflyttning tidigaresträvar änatt att mot

på70-talet. hinder längre ungdomsutbildning,Nya utbud bos-sämre
tadsmarknaden, inkomster emellertid fördröjatenderar tidigattsenare

tonåringar,utflyttning faktorer studiermedan andra ortannan
någotkräver utflyttning för de äldre.

I tabell 14.1 visas just detta: utflyttning bland de särskiltsenare yngre,
tonåringarna, tidigare utflyttning bland de äldsta i ungdomsgene-men

tonåringarnarationen. 1991 bodde 89 kvar i föräldrahem-procent av
vilket ökning med +6,3 1975.procentenheter sedan Avenärmet, en
20-24-åringamabland tycks kvarboendet ha ökat till 30 procent, men

denna uppgift statistiskt osäker. minskadeDäremot kvarboendetär
med 2 25-29-åringarna.procentenheter till 5 blandprocent
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Ökningen gäller dock endast kvinnor. Unga flyttar fortfa-mänunga
hemifrånrande kvinnor. Okningenän kvarboendet isenare unga av

föräldrahemmet sedan således1975 kan i huvudsak hänföras till kvin-
år.under tonåren25 Endast i finns mindre ökning bland män.nor en

Kvarboendet vidare starkt relaterat till ställningär arbetsmarkna-
den. Endast 20 ungdomar med fast anställning bor hemma.procent av
Av ungdomar fortfarande studerar helt eller delvis bor 73som

hemma. Tillgängliga uppgifter visar vidare kvarboendetprocent att
ökar bland deltidsanställda, minskar bland heltidsanställda.unga men
Kvarboendet ökar bland storstadsungdomar.mest

Tabell 14.1 Utflyttning från föräldrahemmet. Nuläge 198891
och utveckling 1975-91. Procenttal. Plustecken ökninganger
och förändringen signifikant.att är

nuläge 198891: trend 1975-91:
kvarbo kvarbo, flyttat,kvarbo kvarbo, flyttat,
hos för-ej ej hos ej ejeget egetegen egen
äldrar bostad föräldr bostadrum rum

16-29 ar 37.5 10.1 6.2 +4.0 -4.3 +O.4

år16-19 89.4 25.0 2.5 +6.3 -8.2 +0.3
år20-24 29.7 7.4 9.4 +3.1 -2.2 +0.6
år25-29 5.0 1.1 6.2 -2.0 -1.5 +0.5
år35-54 1.4 0.3 1.0 -0.9 -0.3 -2.0

16-29 år 42.9män 11.8 6.1 -0.4 -5.9 +O.5
kvinnor 31.7 8.2 6.3 +8.6 -2.8 +0.4

16-19 år 92.8män 27.4 1.6 +2.8 -10.2 +0.0
kvinnor 86.0 22.6 3.4 +10.1 -6.3 +0.6

20-24 år män 41.0 10.1 8.7 -2.6 -3.3 +0.6
kvinnor 17.2 4.5 10.2 +8,8 -1.0 +0.7

25-29 år män 7.5 1.8 7.2 -4.8 -2.4 +0.8
kvinnor 2.4 0.4 5.0 +O.7 -0.7 +O.1
16-29UNGDOMAR är

Arbetarbarn 32.9 13.2 4.4 -4.0 -1.6 -1.2
Tjänstemannabarn 41.4 9.1 7.6 -4.1 +O.2 -1.3

Kvarbo 16-24 år 100.0 27.1 +O.1 -7.1 0.0.Arbetslösa 35.0 12.3 6.0 -4.9 -7.3 +2.8
Invandrare 25.9 15.1 8.6 +3.2 -2.2 -0.7
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Föräldrarnas bostadsutrymmen14.2

bostadsstandardbefolkningensFöräldragenerationens och hela
Hedman,välfárdsstatistiken Häll, Vogel ochbeskrivs i den löpande

utrymmesstandardbilden starkt ökande1993. allmännaDen är genom
småhus möj-fler och fortsatt familjesplittring. Detbostäder,större ger

förlängt kvarboende.ligheter till ett

tillgång för devisas utrymmesstandarden till rumI tabell 14.1 eget
år i föräldrahemmet. 10ungdomar 16-29 kvar procentstannatsom

tonåringarna 25och det gällde i första handsaknade eget rum,
20-24-åringar. Andelen harsamtligaprocent, 7även procentmen av

ungdomsgenerationen, vilketminskat med procentenheter i hela4 är
kvin-oftareungefär tredjedel. Unga saknarmän äneget ungaen rum

något.skillnaderna har utjämnatsmennor,

14.3 Boende besittningsskyddutan

frånUtflyttning föräldrahemmet kan ibland framtvingad: egenvara
på flyttningfamiljebildning, studier arbete förutsättereller ortannan

bostadsfrågan ägande.lösas med kontrakt eller Ikunnatutan att eget
tjänstebostadhela befolkningen har andrahandskontrakt,2 procentca

6eller hyr ungdomsgruppen det sig InomI rör procent.rum. om
tonåringarna besitt-ungdomsgenerationen saknar 2-3 procent av

låga itiondelar bor kvarningsskydd, där det talet förklaras nioattav
åldern år 9flyttat saknarföräldrahemmet. 20-24 där 70I utprocent

25-29-åringama, ibesittningsskydd, 6 blandprocentprocent somresp
regel varit bostadsmarknaden längre tid.ute en

haAndelen saknar besittningsskydd i hela befolkningen tyckssom
signifikant. hänföras till de äldreminskat men inte Detta kansvagt

alltså igenerationerna, vilkas situation har förbättrats dettaäven av-
seende -2,0 ungdomarnaprocent. I storstäderna 9är procent av
utflyttade tyderoch bor besittningsskydd. Andra data attutan eget

mån frånungdomars utflyttning i viss förändrats, utflyttning tillhar ett
kompisboende eller inneboende dvs delad bostad till ett
ensamboende 1994. emellertid inte entydigtTurner Mönstret ärm
och konstant.



216 Bosättning

14.4 Bostadskostnader

Statistiken visar vidare bostadskostnaderna har ökat betydligt snab-att
bare konsumentprisindex. såledesän För ungdomarna har
bostadskostnadernas andel inkomsterna ökat under 80-talet. I tabellav

m214.2 visas ungdomarnas hyreskostnaderäven hela tidenatt per
ligger högre för de äldre. beror i förstaDet handän ungdomar äratt
överrepresenterade i bostadsbeståndetdet smålägenheternainyare resp

isamt studentbostäder, hyresnivådär har högreman per m .Siffrorna visar de äldre, med längre boendekarriärer, har fördelar iatt
konkurrensen bostadsmarknaden.

För 90-talet bör räkna med ytterligare kostnadsökningar förman ung-
domars boende, bl konsekvens skatterefonnen ocha som en av
ytterligare avveckling bostadsstödet tabellse 4.3. Detta kommerav

begränsa möjligheterna till boende ytterligare, och kanatt ett eget
komma öka kvarboendet framöver. Andraävenatt anpass-
ningsstrategier återgång till kompisboende och inneboende, ellerär
tidigare parbildning.

Tabell 14.2 Bostadskostnader i olika generationer.
m2Nettoutgift i1982-1991 1991 års priser.per

Källa: bostads- och hyresundersökningarSCBs BHU.

Bostadsförestándarens ålder:
20-29 år 35-54 år Samtliga55-74 år

1982 394 358 336 343
1985 393 357 347 346
1987 427 386 371 373
1989 437 395 377 380
1991 484 471 439 445



217Bosättning

övriga hushållUngdomshusháll och14.3Tabell
bostadsutgift undergenomsnittligfördelade efter

priser.i 1993 ársärprognos.1989-2002 Kronor per
fl, 1994.Källa: Turner m

Ålder:Bostads-
utgift

totaltårår 25-år 21-24krär -20

3760030400 382001989 23700
474004800038300277001993
498005040041300301001995
559005670044100318002002

Bostadsanskaffning14.5

anordnaålagt kommunernahar tidigareBostadsförsörjningslagen att
bo-inte harkommunerförekommerbostadsförmedling. Numera att

marknadsberoende.därmedblirungdomarstadsförmedling, och mera
ungdo-kapitalstarkagenerationer, äräldreJämfört med är merasom

tabellbostadsmarknaden. Ii konkurrenseni underlägenumeramar
borbostad. 34nuvarandefick sinungdomar14.4 visas hur procent

frånkommerUppgifterna härsina föräldrar.fortfarande kvar hos
ULF-datahelt meddärför inteungdomsenkäten, och överensstämmer

fått bostad viahade sin14tabell 14.1. Varderaenl procentca
hyresvärdkontaktabostadsförmedling, att enannons, genomgenom

alltsåspelarBostadsförmedlingendvs släkt.förbindelsereller genom
bostadsanskaffning.underordnad roll i ungdomarnasen

Bosättningsplaner14.6

från föräld-allt längrebosättning skettungdomarnasharSedan länge
långtutbildningkvalificeradi med allttaktrahemmet, ortermer

Urbanise-jobben finns.till därhemifrån flyttningoch ortergenom
då etableradesuppväxttid, ochföräldragenerationensprägladeringen
från hemortenlånga innebar uppbrottflyttningarmedmönsterett som

urbaniseringstaktennätverken. Aveni de socialaoch avbrott nuom
i ungdomsge-flyttningsbenägenheten högminskat starkt, ävenhar är

pendlingsavstånden ochmellan hemortSamtidigt ökarnerationen. ar-
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såväl ifrågageografiska rörligheten har ökatbetsplats. Den avsevärt,
dagligabosättning de resorna.om som

medbosättningsplaner, delsredovisas ungdomarstabell 14.5I av-
från önskad ortsstorlek iutlandsboende,seende avflyttning orten,

ungdomarhelt naturligtboendeform.Sverige, önskad Det är attsamt
genomförtredangenerationer,flyttningsbenägna äldreänär sommera

från bosättningutflyttning föräldrahemmet,utbildning, yrkesval,sin
alla 16-29-familjebildning. vi tittarfall Omi de flesta sinoch även

härså bo kvaråringarna med de kommerräknar 44 attattprocent
år. ungdomsgenerationemainomi närheten 5 Meneller ärorten om

ålder och kön. Avberoendevariationema mycket stora
25-29-åringarnatonåringarna bo kvar,räknar endast 28 attprocent av

delvisdel de äldreskillnader beror till59 Dessa stor attprocent.
verkställt sina planer.redan har

ungefär flyttningsbenägenhetkvinnor har mänUnga som ungasamma
redovisasframtidsstudier 70-taliststudieinstitutets förprocent. I43

högrekvinnor 10 procentenheterkönsskillnader, där harstora unga
70-taliststudien gäller emel-och Furth, 1993.benägenhet Andersson

avgångsklasser könsskillnad finnsgymnasiet.i Sammalertid enbart
20-25-årsåldemtonåringarna vårt har vimaterial.i Ihosäven

alltså mindresamband, där kvinnoremellertid omvända är
någrainteefter 25 finns det längreflyttningsbenägna ochän män,

könsskillnadematyderkönsskillnader. skildaDessa mönster att
utflyttning, farnilje-flickomas planer kringmedhänger attsamman

ålder Vipojkarnas.bildning bosättningsplaner kommer ioch änyngre
också bildar tidigarevisat i kapitel de flyttar ochhar andra änutatt par

frånalltså perspektivfråga: flyttningpojkarna. sigDet rör ortenenom
tonårspojkar,då tonårsflickorsannoliktsig just för änter menmera

på helakönsskillnader videt hela finns det inga störretaget om ser
år.ungdomsgenerationen till 30upp

flytta utomlands. tillmed benägenheten UppDet är sätt attsamma
års ålder utomlands,kvinnor intresserade flytta24 är attav menmera

förstås medblir det omvända samband. hängersedan Detta attsamman
igång tidigare för kvin-parbildning och barnafödande har kommit

20-årsåldern 14.5.och aktuell i slutet tabellseär mestnorna, som av
Givetvis äldre generationer här mindre flyttningsbenägna. Iär även

mellan i i storstad, i mindre stadvalet bo utlandet, bo svenskatt en en
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eller på den svenska landsbygden väljer de oftare utlandet ochunga
storstäder, medan de äldre väljergärna landsbygden.

Det finns tydligt beträffandeett mönster dem vill stanna orten.som
De har förstås oftare fast jobb, dvs deett etableradeär den lokala
arbetsmarknaden. Arbetarbarn benägnaär och invand-att stanna,mera

flytta. Att bo iatt utlandet ocksårare är attraktivt för högsko-mera
leutbildade och borgerliga sympatisörer. Vidare föräldrarär unga

ovilliga flytta,extremt särskilt tillatt utlandet jämför diskussionen
kring könsskillnadema ovan. Notera vidare de skillnadernastora
mellan studerande i ekonomi och sociologisocialt arbete. Ekonomi-
studenterna är flyttningsbenägnaextremt och utlandsinriktade.

Beträffande valet mellan i Sverige gällerortstyper kvinnoratt unga
oftare föredrar den lilla staden framför storstaden, och detsamma gäl-
ler vänsterungdomar jämfört med borgerliga. Högskolestuderande räk-

förstås oftast med bo i storstäder, pånar att sällan landsbygden.

Den sista frågan i detta block gällde vilken boendeform kommerman
ha år,5 dvsatt äganderätt, bostadsrätt eller hyresrättom det gällde att

göra personlig prognos. Enkätsvaren speglar förståsen inte bara ön-
skemål, bedömningarävenutan vad realistisktär med hänsynav som
till förväntade inkomster. Ungdomar räknar oftare äldreän med dåatt
bo i hyresrätt, medan fler äldre räknar med bo med äganderätt dvsatt
i villaradhus. Ungefär så det ocksåär iegen verkligheten. Mot slutet

ZO-årsåldern räknar 61 medav villaradhus.procent ägaatt Efter-en
frågeundersökningar, där frågarrenodlat efter hur villman mer manbo, givet realistiska boendekostnader, brukar värden ligger ige som
nivå med föräldragenerationens enkätsvar, blandäven ungdomar. Det
nuvarande bostadsbeståndet inte fulltmotsvarar denna efterfrågan,ut

utvecklingen har sig irört den riktningen.men
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ifrågaLiksom1975.sedanökatBostadsstandarden har avsevärt om
föräldragenerationenhartillgångarmateriellaandraochinkomster

standardutveckling änbättrehaftpensionärsgenerationen ung-och en
förstahar iSmåhusvågenföräldrahemmet.flyttathardomar ut ursom

äldre.till degåtthand

föräl-däremotföljerbostadsstandardungdomarnaskvarboendeDe
genomsnittet.förbättrats ändärföroch hardragenerationens mera

rumeget ärgodapåindikationockså utrymmenkan attDet envara
Ut-ålder.vid högrekvarboendeförförutsättningviktigareallten

ökandeihänvisas20-årsåldem, ut-regel iiungdomar,flyttade
på insatsmed kravnyproduktion,oftastbostadsrättertillsträckning

månadshyra.utöver
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I kapitel 15 redovisas utvecklingen ungdomarnas bostadsstandard iav
jämförelse med äldre generationers. Redovisningen omfattar boende-
form småhusflerfamiljshus, upplåtelseform ägande, hyresrätt, an-nat, utrymmesstandard boendetrivsel.samt Ungdomsgenerationen
redovisas sammanhållen och omfattar både ungdomar bor kvarsom
hos föräldrarna och de har flyttat hemifrån. Ett ökande kvarbo-som
ende se kapitel 14 kan innebära ungdomars bostadsstandardatt ökar
eftersom föräldragenerationens bostadsstandard i regel högär och har
ökat. Underlagsmaterialet ULF 1975-91.är

Bostadsefterfrågan bestäms i betydande utsträckning livscykeln,av
ifråga boendeform,t.ex. läge centraltperifertom och storlek

beroende hushållsstorlek, dels ekonomiska inkomster,resurser
insats. Levnadsåldern samvarierar också ofta med olika isteg enboendekarriär, dvs. successivt allt bättre anpassning tillen bostads-
önskemål och lägre bostadskostnader.mot Bostadskarriären kan t.ex.
innebära få billig lägenhetatt i det äldre hyreshusbeståndeten ofta
centralt och med inbodd miljö, kvalificera sig i bostadsköernaatt för

attraktiv bostad, få allt bättre råden att kunna betala föratt attraktivenbostad t.ex. ryrnligare, i bättre läge, småhus eller bostadsrätt. För
generationsskillnaderna i vidare bemärkelse spelar boendekarriären en
viktig roll. Under flera decennier med hög inflation har boendet haft
avgörande betydelse för förmögenhetsbildningen. De äldre bor
billigare i småhus ofta köpts i penningvärde,ettsom och deannat
dominerar också i det äldre hyresbeståndet där likaledes lägre kapital-
kostnader låga boendekostnader. Låga boendekostnaderger frigör re-

för hög levnadsstandard i andrasurser avseenden.

15.1 Boendeform

Andelen bor småhusi har ökatsom sedanavsevärt 1975, med 9 pro-
çentenheter till 60 för den befolkningenprocentca i sin helhet.vuxna
Okningen konsekvensär dominerande småhusbyggandeen ett efterav
mitten 70-talet. Småhusvågen fördeav bostadsutbudet närmare
bostadsefterfrågan, såsom den manifesterades mångai bostadsefterfrå-
geundersökningar. Småhusbyggandet ledde också till utjämning
mellan samhällsklasser, hushållstyper och regioner.

Däremot fick vi ökade generationsskillnader även detta område.
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Småhusbyggandet gick i första hand till föräldra- och pensionärsgene-
småhusrationen. Andelen bor i ökade med 12 procentenhe-7som resp

35-54-åringar 54-74-åringar,bland medan det praktisktter tagetresp.
någoninte 20-årsåldem.blev ökning alls i den I tabell 15.1 vi-övre tr.

tonåringarna där nio tiondelar bor kvar hos föräldrarnaävenattsas
20-24-åringarnaoch där tredjedel påtagligabor kvar fick ökning-en

vilket hänger föräldrarnas småhusboendemed ökadeattar, samman
kraftigt. påTabellen tyder vidare föräldrarnas småhusboende iatt
regel bostäder viktig förutsättning för ungdomarstora attvar en
kunde bo kvar i föräldrahemmet. också småhusboendetDärför ligger

80 hos de kvarboende, vilket betydligt högreär änprocent genom-
snittet, och högre 35-54-åringarbland samboende barn.änt.o.m. utan

Ungdomsgrupper lågtmed speciella problem har däremot extremt
småhusboende. sådanaDessutom har utvecklingen varit försvagare

för andra ungdomar och utvecklingen för deän ännu sämre ängrupper
ensamståendeäldre generationerna. årAv alla föräldrar under 30 bor

småhus.endast 18 i För samboende föräldrar siff-liggerprocent unga
på 59 ökningDet med 18 procentenheter, vilketutgörprocent.ran en

dock fortfarande medelåldersmindre ökningen för samboendeär än
barn +22 procentenheter.utan

Upplåtelseform15.2

Upplåtelseformema för bostäderna har utvecklats analogt med tenden-
småhusboendet.betr. Tidigare fanns starkare samband mellanettserna

småhusboende och ägande. Under 70- och 80-talet vanligareblev det
småhus uppläts med hyresrätt eller bostadsrätt. i fler-Avenävenatt

farniljshusen bådetillkom bostadsrätter, nybyggnation ochnya genom
omvandling hyresrätter, delvis i samband med renovering i det äl-av

fastighetsbeståndet.dre Det utveckling berördeävenvar en som ung-
domars bostadsmarknad. Ungdomar ställdes i ökande utsträckning in-
för bostadsmarknad där det krävdes må-insats löpandeutöveren en
nadshyra. Mellan 1975 och 1991 ökade årantalet 16-74vuxna som
bodde i småhusägda bostäder oftast med 8,5 procentenheter till 53

medan antalet bodde i bostadsrätter ökade med 2procent, som pro-
centenheter till 13 1991 bodde 34 alla iprocent. procent av vuxna
hyresrätter, vilket minskning med 10 procentenheter sedanvar en
1975.
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16-29-åringarungdomsgenerationenI samtliga ökade andelen som
någotbodde med äganderätt med mindre genomsnittet för hela be-än

folkningen +6 procentenheter, medan bostadsrättsboendet ökade mer
genomsnittligt med +5 procentenheter. inom ungdomsgenera-Menän

åldersgrupper.tionen varierar utvecklingen olikastarkt mellan Utveck-
lingen för kvarboende och följer föräldragenerationens utveck-yngre
ling, medan de äldres utflyttades bostadssituation derasoch de speglar
valmöjligheter bostadsmarknaden, dvs dels det nytillkommande
bostadsbeståndet flera bostadsrätter och dels minskande ekonomiska

Tabell 15.1 visar andelen sin bostad ökar medägertr. attresurser. som
35-64-åringar,+11 procentenheter bland procentenheteroch med +17

tonåringarnabland i regel kvarboende, medan den minskar bland 25-
29-åringar med -3 procentenheter. Dessa siffror korresponderar med

småhusboendet: småhus-trenderna beträffande möjligheterna till ett
20-årsåldem,och ägarboende har försämrats för utflyttade ide trots att

såväl småhusboendet ägandet har ökat kraftigt i befolkningen.som

alltsåSiffrorna visar små-det ökade antalet ägarbostäder liksomatt
gåtthus i första hand har till föräldragenerationen. pensionä-Aven

har klart bättre utveckling de utflyttade ungdomarna. Bät-änrerna en
ekonomi ATP-refonnen egenpensioner förökandetre samtgenom

bibehålla frånkvinnor det möjligt levnadsstandarden degör att yr-
åren.kesaktiva

Däremot har bostadsbyggandets inriktning fler bostadsrätter, lik-mot
fåttomvandlingen renovering fler bostadsrätter,motsom genom ge-

nomslag i de utflyttade ungdomarnas bostadssituation. Bland 25-29
åringarna ökade andelen bor med bostadsrätt med +8 procenten-som
heter, medan den oförändrad i föräldragenerationen. Ytterligarevar en
siffra understryker de äldre har utnyttjakunnat bostadsmark-attsom

35-54-åringarnaden bättre hittar för barn, ibland be-utan mansom
dentecknar gyllene generationen. hyresboendet minskatDär harsom

med 20 procentenheter och ägandet ökat med 22 procentenheter i
småhus.regel i

15.3 Utrymmesstandard

trångboddhetsnormerUtrymmesstandarden redovisas via sedansom
länge trångboddhetanvänds i bostadsstatistiken. Med enligt 2norm
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två och vardagsrumkökdet bor änatt personer per rum,menas mer
ensamstående trångbodda 3enl 2. Normaldrigoräknade normanses

Tabell 15.1 visarvarje barn ska hainnebär att utrymmes-egetatt rum.
åldrar.1975 i samtliga Normhar förbättrats sedanstandarden avsevärt

utrymmesstandard, prak-innebär relativt krav ärstränga nusom
minskning medförbättringenuppfylld, ochtiskt motsvarartaget en

också obetydligadärförtvåtredjedelar. enligt 2Skillnaderna ärnorm
någotTrångboddheten för ungdomsgenera-åldrarna.mellan är större

hushållsstorlekeneftersom ökningarvilket naturligt,tionen, är av
20-årsåldem, vilketibarnafödande frekventaparbildning, är mest

mån efterfriktionstrångboddhet bostadsbyten skeri denvissger en
hushållet.ökning av

trångboddhetsnorm känslig för3Tabell 15.1 visar äratt mera genera-
allanämligen kravettionsskillnadema. tillkommerHär att utom sam-

kök och vardagsrumhaboende dvs varje barn ska eget sovrumpar
tvåbarnsfamilj ha minst 4skainnebäroräknade. Det t.ex. att rumen

hushåll det5 roktrebarnsfamilj minst Föroch kök, och ärstoraosv.en
enligtsvårare enligt 3höja utrymmesstandarden änatt normnorm

små hushåll del standardök-betydligt enklare. EnFör är storsteget av
önskemålhushålls möjligheter ochhänföras till äldreningen kan att

Tabell 15bibehålla utflyttning.bostäder efter barnensäven tr.stora
pensionärsgenerationen har ökat sinföräldragenerationen ochvisar att

kvarboende ungdomargällerstandard enligt Detsammaäven norm
kvarboendetonåringar, föräldrabostäder.i allt Förboroch störresom

minskningentonåringar 15.1 denvisar tabell störstatr. avresp
trångboddheten, i ökandevilket indikationär eget ut-att rumen

något äldre iförutsättning för kvarboende. För desträckning just är en
trång-ZO-årsåldern, andelenhar flyttat däremotdär de flesta ärut,

enligt oförändrad.bodda 3norm

alltsåifråga trångboddhet generationsskillnader.vi ökadeAven serom
trångboddabortåt enligt40-50Tabell 15.1 visar vidare äratt procent

ensamföräldrar,3 i vissa ungdomsgrupper, nämligen unga ar-norm
till samboendeinvandrarungdomar. debetslösa och Kontrasten utan

medelåldern upplever sinbarn avsevärd. Intervjudata huri är om man
25-bild tabell 15.1. 26utrymmesstandard se procent avsammager

29-åringama bostad för liten.deras Detsammaäratt anseranser
de samboendeendast 5 pensionärerna och 6procent procentav av

medelåldern.barnlösa i
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15.4 Boendetrivsel

Under 199091 ställdes vissa frågorövergripande boendetrivsel,om
dels hur trivdes med själva bostaden, bostadsområdet.dels iman
Tabell 15.1 visar andelen trivs ligger kring 95 ochatt procent attsom
generationsskillnaderna obetydliga.är





.
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hushållstrukturFamiljebildning och

VogelJoachimAv

Sammanfattning

samboendefamiljebildningföräldrahemmetSåväl frånutflyttning som
Kvarboendet harpå 70-talet.barnafödande sker änsenare nuresp

blandutbyggnad ochgymnasieskolanstonåringarblandökat mest
ensamboende efterensamstående ochökar andelenSamtidigtkvinnor.

bådemedetablerathar sigungdomar20-årsåldem. Andelen som
år har25-29åldernminskat kraftigt. Ioch barn har däremotpartner

med barn min-samboendefamiljeringår fullständigaandelen isom
tredjedel. Me-meddvssedan 1975,22 procentenhetermedskat en

Iställetungdomar.blandminskat starktlikaledesdelantalet barn har
beskrivernågot. Statistikenökatsamboende barnandelenhar utan en

barnafödande.såväl parbildningsenareläggningsuccessiv somav
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Utflyttning från föräldrahemmet och familjebildning parbildningegen
och barnafödande dels önskemål, dels för-styrs yttreav egna av

såsomutsättningar rådande utbildningskrav, arbetsmarknadsläget för
ungdomar, inkomster och utbudet bostadsmarknaden. Tidigareegna
biologisk mognad och ökade kunskaper innebär antagligen tidigare ön-
skemål självständigt liv med boende,ett eko-egetom som vuxen egen
nomi och familj, och utflyttning från föräldrahemmet. Längreegen
ungdomsutbildning innebär däremot inkomster, vilket bör för-senare
dröja utflyttningen, tonåringarnasärskilt för gymnasieåldern.i Det
finns alltså motstridiga krafter verkar för utflyttningmotsom resp.
från föräldrahemmet. Vårt intresse gäller utvecklingen ungdomarsav
utflyttning och etablering hushåll. Analysen bygger SCBsav egna
undersökningar levnadsförhållanden ULF, där vi studerar utveck-av
lingen mellan 1975-1991 det gäller andelen utflyttade,när andelen
samboende och föräldraskap åldersgrupper.i olika

Utflyttning kan antingen ske till boende ensamståendeett eget som
flyttar ihop med som samboende eller gift,att partnervuxen, man en

eller till boende med jämnårigaandra eller kollektivboendeett
kompisboende. Längre fram blir familjebildning med barnafö-
dande aktuell. Senare etablering kan manifesteras i form fler kvar-av

ålder,boende i viss parbildning färre samboende ochsenare senare
barnafödande. ocksåDet kan sig i utflyttning till kollektiva bo-yttra
endeformer, kompisboende, för dela kostnaderna fört att egetex
boende. kapitelI 14 redovisades kvarboendeutvecklingen och bostads-
utbudets roll i utflyttningsprocessen. Resultaten visar kvarboendetatt
har ökat för de sedan 1975 gymnasieskolans utbyggnad,yngsta men
minskar 25-29-årsåldem.i Vidare tycks andelen bor utan egetsom
kontrakt ha ökat, och de utflyttade ungdomarnas bostadsstandard har
utvecklats klart äldre generationers.sämre Vidareän har bostadskost-
nadsökningarna snabbare konsumentprisindexän försämrat ung-
domsgenerationens ställning bostadsmarknaden jämfört med 1975.

Ensamstående16.1 ungdomar

Redovisningen omfattar hushållstyper,fyra där vi skiljer mellan en-
samstående och samboende, med bam se tabell 16.1. En-utanresp
samstående ungdomar barn särredovisas dessutom i delgrup-utan tre

kvarboende hos föräldrarna, ensarnboende har flyttat ochper: ut,som
kompisboende delar bostad med andra jämnåriga eller äldre.som
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lågI 16.1 visas kvarboendetabell andelen 89 blandatt ton-procent
åringarna, 20-24-åringarna30 bland och 5 blandprocent procent
25-29-åringarna. Jämfört med 1975 det sig ökning med +6rör om en

tonåringarna.procentenheter bland effekterna den för-Här ser man av
längda åldersgruppenungdomsutbildningen tabell 16.1 itr.. Först

år således25-29 minskar kvarboendet med -2 procentenheter, där
önskemål hushållsbildningungdomars eventuellaövertarom egen

återhållande faktorer i form ökad utbildning och minskade inkom-av
Det ökade kvarboendet gäller i huvudsak kvinnor under 25ster. unga

år. tonårenEndast i kvinnor iökar kvarboende. För 20-29-männens
årsåldern finns dessutom starkt minskande andel samboendeären som

påmed barn, vilket tyder senareläggning barnafödandet, ien av
konsekvens med förlängd ungdomsutbildning, förberedelse för en
yrkeskarriär och utflyttningsenarelagd se avsnitt.nästa

Kvarboendet givetvis dominerande bland studerande. Däremotär är
det lägre bland invandrarungdomar och arbetarbarn. hängerDet senare

fårmed arbetarbarn kortare utbildning tjänste-änattsamman
mannabam. Kvarboendet ökar bland invandrarungdomar och stor-
stadsungdomar.

Kompisbøendet övergångsperiod 20-24-årsål-vanligast under iär en
dådern, just flestade flyttar 3 Mellan 1975 och 1991procent.ut

någontycks det inte ha skett förändring i det avseendet.

ensamstående påtagligtAndelen utflyttade barn ihar ökatutan ung-
domsgruppen, ZO-ârsâldem.framför allt i Trenden tyder en senare-

återkommerläggningen farniljebildning, vilket vi till i avsnitt.nästaav

16.2 Familjebildning

Familjebildning i form parbildning och barnafödande delärav aven
etableringen i vuxenvärlden. Förändringar i dessa avseenden kan dels
bero såsomfaktorer, ökade utbildningskrav och in-yttre otryggare
komster, ändradedels värderingar kring och familjebildning.par-
I längre tidsperspektiv spelar kvinnornas förändrade inställ-ävenett
ning till förvärvsarbete viktig Okadroll. prioriteringeget en av en

yrkesroll kan leda till rationellt barnafödande:ettegen mera en sena-
dåreläggning till tidpunkt utbildningen avslutad efterochären man
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ytterligare tid har etablerat sig arbetsmarknaden. linjeI med allten
längre ungdomsutbildning och påutträde arbetsmarknaden sesenare
kapitel 4 och 6 alltsåbör såvälräkna med parbildningattman som
barnafödande sker allt och tendensen bör förstörstsenare, vara unga
kvinnor.

ocksåMan kan tänka sig senareläggning andra skäl. Nyaen av normer
kring och fertilitet, bättre preventivteknik, abortlagar, och före-sex
ställningen barn ska planerade ocksåoch välkomna kan ledaatt vara
till senareläggning B. Hoem 1992. Man kan vidare sigtänka atten
barnafödandet planeras påverkantidigare under denännoggrannare av
ökande familjesplittñngen: med barnafödandet tillsväntarman par-
relationen känns och varaktig. innebärDet längre prövotid,trygg en
vilket leder till barnafödande.senare

Alla dessa tendenser kan samverka Våri riktning. redovisningsamma
speglar detta via andelen samboende andelen har barn i olikaresp som
åldersgrupper. Andelen samboende bland ungdomar har minskat med

9 procentenheter sedan 1975 tabell 16.1.tr.. Minskningen gällerca
framför ZO-årsåldem.allt Det andelen samboende med barnär som
har minskat, med 12 20-24-åringar,procentenheter bland och med 22
procentenheter 25-29-åringar.bland Däremot har andelen samboende

barn ökat med 4 procentenheter bland 20-24-åringar,utan och bland
25-29-åringar med +11 procentenheter. Samtidigt har andelenäven
ensamstående barn ökat radikalt med 10 procentenheter, ochutan

här framför 25-29-åringarna.allt blandäven visarDessa resultat att
såväl parbildning barnafödande sker vid mittenänsom senare nu av
70-talet. Effekten dessutom betydligt kraftigare förär kvinnor förän

I tabell 16.1 visasmän. andelen åldernalla kvinnor åri 20-24att av
har barn har minskat med 19 procentenheter, dvs halverats sedansom

1975. Bland ålderimän det sig minskning medrör 7samma om en
procentenheter, det halvering.även Skillnaderna mellan könenen
hänger med kvinnor bildat familj tidigareatt än män,samman men
den kraftigare minskningen för kvinnor indikationär attunga en
kvinnorna successivt sig till traditionellt manligt famil-ettanpassar
jebildningsmönster, till yrkeslivskarriär.anpassat en

Sist i tabell 16.1 finns beräkning volymen barn i olikaen av av ung-
domsgrupper, beräknat åldersgrupp.medelantal visas, iHärsom per
linje med övriga tendenser signifikant minskning med ungefären en
tredjedel -0,2. Okningen ligger främst i slutet 20-årsåldem ochav
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harintemedelantal barn35-54-åringamasbland kvinnor. Notera att
förändrats.
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Kapitel 17

samlevnadInställning till ochsex

VogelJoachimAv

Sammanfattning

tabell 17.1 förotrohet sebetydligtSkilsmässa änär accepterat enmera
drabbasoroliga förkvinnor oftareöversikt normer. Ungavissa är attav

detsamtidigt tolerantaskilsmässa närmän, ärän meraunga menav
homosexualitet,toleranta betrskilsmässor. vidaregäller Kvinnor är mera

Troende ungdomar oftamindre toleranta ifråga prostitution. ärommen
och samlev-otrohet och Sex-till skilsmässa, prostitution.negativamera

nadsfrågor partiskiljande.tycks inte vara

små.åldrarna Ungdo-Attitydskillnaderna mellan till 54 relativtärupp
hållning, den äldstadelar föräldrars tolerantasina gene-menmar mera

år avståndstagande de55 flera avseendenrationen i änöver är mera
minderåriga, ochtill skilsmässa, med homosex prostitution.sexyngre

10 14-0756
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Ungdomars inställning till familjebildning präglas framför allt föräld-av
i skolan, såsomströmningar i ungdomskulturen den för-samtrarna, av

medlas via jämnåriga.massmedia och finnsDet mycket talar för attsom
förväntningar och bildas ungdomsåren ocksåunder förblirnormer som
stabila längre fram i livet. Skillnader såmellan olika generationer skulle i
fall spegla de tankemönster gällde under uppväxttiden. Densom nuva-
rande ungdomsgenerationen 16-29-åringar skiljer sig i flera avseenden
från tidigare generationer. har dåDen under period skilsmäs-växt upp en

började bli betydligt vanligare. femteMer har upplevtän attsor var
Mångaföräldrarna separerade. upplevde föräldrarna ingickatt nya par-

förhållanden eller de fortsatte leva ensarnföräldrar. Omatt att som man
inte själv upplevde splittrad uppväxtfarnilj, så ändå mångadeten var som
hade kamrater i splittrade familjer. börväxte Detta ha inverkatsom upp
dels ungdomarnas uppfattning svårigheterskilsmässorisker och iom
samband med parbildning, dels präglat rörande bl ansvarsta-normer a
gande, trohet och skilsmässa. Dagens ungdomsgeneration också denär
första har konfronterats aidsmed under den aktiva parbild-mestsom
ningsperioden tonåreni 20-årsåldem,och med alla de restriktioner det
medför för gårsexuella beteenden. Här viss skiljelinje till föräldrage-en
nerationen.

Mellan föräldragenerationen gåroch pensionärsgenerationen en annan
skiljelinje. Det skifte tolerant sexualmoral. månI denett motvar en mera
dessa inflytanden uppväxtårenunder präglar generationerna underäven

Ålivet bör vi kunna åldersskillnader.dem andra sidamätaresten av som
svårtdet tänka sig och viktigaär förändringar i samlevnads-att att stora

såsomklimatet, den ökande toleransen, den Ökande skilsmässofrekvensen
och aids skulle lämna de äldre generationerna opåverkade.alldeles Som
vi ska i det följande skillnaderna mellan generationerna inte hellerärse
särskilt kan hitta vissaäven tendenser i linje medstora, om man
resonemanget ovan.

I detta kapitel tittar tvåvi aspekter och samlevnad. Vi inledersex
med ungdomarnas förväntningar parrelationer med hänsyn till ris-
kerna för separation. Den andra aspekten toleransgäller för olika typer

sexualbeteenden. årsUnderlaget 1993 ungdomsenkät. Ungdomarnaärav
jämförs med äldre generationer, och vi studerar variationema mellan
olika ungdomsgrupper.
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på17.1 Förväntningar parrelationer

utsträckningungdomsgenerationen i betydligtnuvarande harDen större
uppväxtfamilj.i sinsina föräldrar konfronterats med separationän egen

irealitet för barnenSCBs familjeundersökning visar detta är ävenatt en
oftare barn föräldrarsplittrade familjer: skilsmässobarn än varsseparerar

uppfattning harunder hela uppväxttiden SCB, 1994. Vilkenhöll ihop
då ungdomsenkä-riskerna för avbrott i parrelationer Iungdomar ettom

två kunskapsfrågor sannolikhetsbe-ställdes där det gällde göraattten en
Frå-utgångspunkt från skilsmässofrekvens.dömning, med nuvarande

alltså förinte personliga, gällde vad normaltutan ungagorna var som var
då. frågeteknikmänniskor just kan bild denDenna unga gene-ge en av

aktuell för derationens förväntningar den parbildningsprocess ärsom
flesta.

kunskapsfrågan in-första hur andel de äktenskapDen stor somavser av
år.gicks 1980 slutade i skilsmässa inom 10 Rätt 24ärsvar ca pro-som

årfrågan igäller hur andel dom fyller 21Den andracent. stor somav
har föräldrar skilda. 35 Ungdomsgene-Rättär är procent.som som svar

16-29-åringarnarationen följandegav svar:

enkät- skilsmässa skilda
inom 10 föräldrarsvar:

0-5 2,5 6,9procent
10 13,311,7procent

22,0 23,320 procent
18,8 18,025 rättprocent
23,2 19,533 rättprocent

50 9,4 11,2procent
3,675 3,3procent

90 0,7 0,4procent
8,4 4,0vet
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Om räknar med intilliggande har drygt 60 50man procentsvar resp. sva-
någorlunda Unga kvinnor någoträtt. säkrare i sinarat liksomär svar,

högskoleutbildade. Andelen korrekta relativt oberoendeärsvar annars av
ålder. Om istället tittar de avvikande underskattningman svaren resp
överskattning fåkan vi uppfattning mångahur och vilka ären om som
optimistiska pessimistiska. Dessa bedömningar ocksåkanresp ses som en
indikation ungdomars förväntningar, och i vilken utsträckning de kän-

trygghet inför parbildning och parförhållanden.ner

tabellI 17.1 visas mångalika underskattar överskattar skilsmäs-att resp
sorisken kol 1 2. Ca 15 risken mindre 15är änprocent tror attresp ca

mångaoch lika den minst hälften. Andelen optimisterprocent äratt resp
pessimister lika blandär och kvinnor.mänstor unga unga

Däremot finns det tydliga skillnader mellan generationerna. Bland de
äldre, särskilt år,55 det fleröver underskattarär skilsmässorisken,som
och ganska ovanligt överskattar risken. Deras bättreatt stämmerman svar

med det gällde iöverens deras generation. Det dock intesom egen var
frågandetta gällde, vad gällde för ingångnaäktenskap 1980.utan som

Siffrorna påtyder den nuvarande ungdomsgenerationen räknar medatt
parrelationer de äldre generationerna. allraotrygga än Demera yngsta

tonåringarna fortfarandemännen relativt mångaoptimistiskaär under-
skattar risken, 20-årsålderni minskar optimisterna.men

enkätfråganDen andra gällde 2l-åringarandelen föräldrar ärsom vars
skilda visar liknande tendenser. äldreDe generationerna nå-underskattar

oftare andelen skilsmässobarn.got

I övrigt skillnaderna smårelativt mellanär olika ungdomsgrupper. In-
vandrarungdomar pessimistiska,är troende ungdomar optimis-mera mera
tiska.

Efter frågeteknikdenna indirekta gick vi vidare med personligen mera
fråga avseende hur upplevde riskerna Fråganför del. ingick iman egen

frågebatteri rörandestörre situationer kan upplevasett oroandesom som
eller skrämmande. Det gällde under den tiden hadesenasteom man
känt sig orolig för Du och Din makesambo skulle fråganskiljasatt
endast ställd till giftasamboende. 20 ungdomarna svarade ja,procent av
vilket kan tyckas hög siffra. Rimligtvis bör andelen sjunka medsom en

ålder,ökande och det gäller i år.fall 55 Unga kvinnorövervart är mera
oroliga ZO-årsåldem.särskilt iän män, Tabell också17.1 visarunga att
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frånbarn splittrade föräldrahem sig oroliga förkänner del, ochmera egen
detsamma gäller för kortungdomar med utbildning. Skillnaderna är
emellertid inte särskilt stora.

17.2 Inställning till otrohet och skilsmässa

Vilka sexualnormer har ungdomar jämfört med äldre, vilka skillnaderoch
frågebatterifinns mellan olika ungdomsgrupper. I rörandestörreett nor-

frågoringick antal där ställning vilkenskulle till iett ta ut-mer man
sträckning följande handlingar kunde rättfärdigas. Svaren skulle lämnas
enligt aldrig all-lO-gradig skala där kan rättfärdigas, och kan1 10:en
tid rättfärdigas. I tabell redovisas i form medelpoäng för17.1 svaren av
olika befolkningsgrupper. Dessa kan inte vidare tolkas i absolututansvar
mening, däremot i relativ mening jämför olikanärmen man grupper,
eller jämför med andra handlingar. jämförelse handlingarEn med andra
finns i kapitel vilket30, kan viss ledning i hur ungdomar bedömerge en

förhållandeoch samlevnadsnormer i till andra handlingar.sex-

skilsmässa påBeträffande ligger vilket värdemedelpoäng 6,6, är samma
för år. årföräldragenerationen 35-54 55 emellertidOver ärsom man

mindre tolerant 6,2. Siffrorna talar i övrigt relativt samstäm-storom
rnighet mellan olika ungdomsgrupper. Kvinnor i allmänhet tole-är mera

till skilsmässa, liksom storstadsungdomar och tjänstemannabarn,ranta
frånmedan invandrarungdomar mindre toleranta. Vidare splitt-barnär är

rade föräldrahem toleranta. Det finns inga skillnader mellan väns-mera
och borgerliga ungdomar, troendedäremot skillnader mellanter- stora

och troende, där de troende negativa till skilsmässa.är mera

frågaMotsvarande ställdes beträffande otrohet, gift ellerattäven en man
förhållande någonkvinna har med annan. alla betyd-Härett var grupper

ligt mindre toleranta. Medelpoängen 2,8 och skillnaderna mellan olikaär
små. råderDet enighet otrohet aldrig kan rättfär-är stor attgrupper om

digas. Viktigaste skillnaden finns mellan gudstroende och icke troende
2,1 3,1.resp
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17.3 Andra sexualhandlingar

frågebatterietI ingick vidare minderåriga år,sex med under 15 homo-
sexualitet prostitution.resp

minderårigaSex med ändåtabu medelpoäng 2,1,är nära nog men mera
rattfylleri medelpoäng kapitelän 1,7, 30. finns detHäraccepterat ettse

ålderssamband:tydligt äldre desto negativ till med minder-mera sex
åriga. Tonåringar toleranta, vilket bör hänga dels medär mest attsamman
ungdomars sexdebut sker tidigare i på ålders-äldre generationer, delsän
mässig närhet. Antagligen tänker dessutom de äldre oftare medsex
mycket barn. Religion och partifärg betyder inget i dettaunga samman-
hang.

Homosexualitet betydligt acceptabelt 5,7,är och dessutom deärmera
generationerna toleranta den äldsta över 55. Här finns detänyngre mera

också skillnader mellan olika ungdomsgrupper. Kvinnor betydligtstora är
toleranta 6,7 4,8. Vidare kunskapsnivåän har och socialmänmera resp

bakgrund betydelse: Tjänstemannabarn och högskoleutbildade är mera
toleranta. hellerInte här spelar partifarg någonoch religion roll.större

påfallandeInvandrarungdomar negativa.är

Inställningen till prostitution övervägande negativ och betydligt min-är
dre accepterad homosexualitet 3,5. det iställetän Här är männen ärsom

toleranta och kvinnorna negativa 3,8 3,2. intarAven här denmera rep
äldsta generationen hållning.negativ I detta fall invandrarung-ären mera
domar istället toleranta återkommersvenska ungdomar. Häränmera
också negativ inställning hos de troende ungdomarna.en mera
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18Kapitel

föräldraskapochBarnafödande

VogelJoachimAv

Sammanfattning

föräl-tilltill abort,inställningbarnafödande,önskatKapitlet omfattar
uppfostringsideal.ansvarsfördelning,ochdraskap samt

barntill skaffa sär-män,änpositivakvinnorUnga är att ungamera
ochhögutbildadegäller2 barn.fler Detsammaifrågaskilt tro-änom

barnskaffatycker att80 ärungdomar. Näraende procent aven
någonhar delvis inteallramed livet. De ännumeningarna yngsta

20-årsåldem skiljer sigantal barn, iifrågaklar uppfattning menom
prioriteringar.föräldragenerationensfrånungdomarinte

ifrågajämställdhettillochtill äktenskap,positivaKvinnor är ommera
kon-harAldre generationerbarnen,för män.än meraenungaansvar

pappale-tillde negativaansvarsfördelningen:på ärservativ merasyn
Enkätenpådelaheltid ocharbetabåda skaoch tilldighet ansvaret.att

borgerliga sympatiermedungdomargällerockså detsammavisar att
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och troende ungdomar, och gäller vänsteranhängare ochmotsatsen
högutbildade.

Unga uppfostringsideal gårmäns riktningi framgångs-motmera
orientering flit, uppfinningsrikedom och foglighet barn ska vara
väluppfostrade och lydiga, medan kvinnor oftare betonarunga mora-
liska värden tolerans, osjälviskhet. Osjälviskhet viktigare änanses
hos äldre generationer.

allmännaDet intrycket attityderna kring barnafödande och föräl-av
draskap pekar inte några generationsskillnader.större Det finnsmot

heller någrainte skillnader mellan olika ungdomsgrupper. In-stora
trycket homogenitet utesluter inte vissa skillnader, främst med bak-av
grund partifärgi och religion.

Efter genomgång parbildning kapitel 16 och värderingar kringen av
och samlevnad kapitel går17 vi vidare till värderingar rörandesex nu

familjebildning och föräldraskap. Genomgången omfattar block.tre
Det första önskatgäller barnafödande och attityder till abort. Det
andra behandlar föräldraskap påmed tonvikt ansvarsfördelningen
mellan föräldrarna, faderns roll och barntillsyn. I det tredje blocket
tittar vi uppfostringsideal: vilka egenskaper föräldrar bör uppmun-

Uppgifterna kommer från års1993 ungdomsenkät.tra.

Att skaffa barn meningarnaär med livet det 78en av procentanser-
ungdomar årunder 30 i ungdomsenkäten. Det mångalika iärav som

äldre generationer redan fött sina barn, dem ochväxasettsom upp
hemifrån.flytta Ungdomarnas lämnas utifrånemellertid helt andrasvar

förutsättningar. flestaDe utbildar sig fortfarande eller försöker etablera
sig arbetsmarknaden. Vi har i tidigare kapitel etableringen isett att
vuxenvärlden har förskjutits uppåt åldrarna.i Utbildningskraven har
ökat och utträdet arbetsmarknaden sker ocksåDet innebärsenare.

inkomsterna kommer rådandeoch i konjunkturlägeatt in-ärsenare,
komsterna dessutom osäkrare för ungdomar, dessutom har högresom
arbetslöshetsrisk de äldre.än Dessa förändringar i förutsättningarna för
etablering självständig ekonomi och boende inverkarettav egeten
också möjligheterna bilda familj. påverkarDe dels de materiellaatt
förutsättningarna, dels den psykologiska beredskapen skaffa barn.att
Men detta skiljer sig alltså inte ungdomarstrots attityder till
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från generationemas.de äldreföräldraskapbarnafödande och

åren för-den ökade20förändring under deviktig ärEn senasteannan
kvinnor. Närsärskilt blandkvinnor,blandvärysfrekvensen enunga

utbild-samtidigtsjälvklarhet, ocharbetslivet ävenroll i närär enegen
ökar blir etable-jobbenkonkurrensenexpanderar ochningskraven om

livsmål kvinnor. Detförcentraltarbetslivetringen i ävenett unga
måste yrkeskarriären. Dettatillbarnafödandet ärinnebär att anpassas

ligger före de andrapågår industriländer. Sverigei allasomprocessen
samtligakvinnosysselsättning. Iökadallmän trendländerna i moten

nedgång i barnafödandet. Dettidvis lett tilldetländer har temporären
förstfö-barnafödande:senareläggning, inte minskatsigrör ettenom

något fler fö-något alls,fler föder inteblivit äldre,derskoma har men
befolkningsstatisti-itvå Senareläggningen harfler barn.der än synts

nedåtgående vågrörelsenedgång barnafödandet,iken som ensom en
ibarnafödande igen,uppskjutet tastoppmotsvaras somav ensom

slutet 80-talet.Sverige inträffade mot av

utbildningskrav,strukturförändringarna dvs ökadeBåde de allmänna -
specifika syssel-för kvinnorinkomster denoch osäkrare somsenare -

ungdomsgenerationens inställ-förha effektersättningsökningen, bör
många, inställning tillhurning till barnafödande om, när, ansvars-

beträffandebarnpassning ochekonomi,mellan föräldrarfördelningen
barntillsynen. För-på föroffentliga sektornskraven den ansvar

skaffapåverka till barn,inställningeninteändringarna behöver att men
perspektiv handlar detvidareföräldraskapet.kring I ettarrangemangen

offentliga sektornsochsitthur ungdomar eget ansvaransvarserom
generatio-olikafinns det mellanVilka skillnaderreproduktionen.för

i olikavärderingar harvilkaoch kvinnor,mellan män manunganer,
grupperolikaoch vadpolitiska läger, utsattatyperanser av

barnafödandeInställning till18.1

många barn dehurñck i ungdomsenkätenUngdomar under 30 ange
barnafödandet inkl. redantotalaframtiden dvs. detskulle vilja ha i

51tonåringar uppfattning.hade ingenfödda 16 mestbarn. procent
och 7ville ha flera barn2 barn, 22ville ha procent ettprocentprocent

räckeröverhuvudtaget. Dettainte ha barnvillebarn. Endast 3 procent
så hardrygt 2 barn person,full reproduktioninte till för manmenper

ändå kommitmätningar,å enligt tidigaresidan planeratandra uppmen
Till bilden hör defertilitet. männen öns-i balanserad att yngsta respen
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kar sig färre bam. Men slutet ZO-årsåldem önskemålenmot är be-av
tydligt högre, i synnerhet bland kvinnor. Då har de tveksamma reduce-

ochavsevärt tredje önskarrats sig fler två bam.än Män skiljervar nu
frånsig kvinnor framför allt de tveksammaärattgenom attmera

skaffa fler två barnän se tabell 18.1.

I övrigt varierar inställningen till barnafödandet inte särskilt mycket.
Det finns inga skillnader mellan partiblocken, däremot troendeär ung-
domar benägna till fler två bam.än Arbetslösa kvinnor ochmera män

relativt olika. Arbetslösa kvinnor vill oftare ha tvåreagerar fler änunga
barn barnafödande alternativ till förvärvsarbete, medansom
arbetslösa inte villmän ställning till barnafödandeta p.g.a. osäkerhet

framtidenom

Frågan och mångahur barn skulle vilja ha relativt objektivtom ärman
sätt inställningenmäta till barn.att Ett emotionellt frågasätt attmera
avslutar redovisningen se första kolumnen i tabell 18.3. Vi bad alla ta
ställning till följande påstående: att skajjfa barn är meningarnaen av
med livet. Det instämde 78 ungdomarna och äldreprocent av man

desto flera, dåoch nivåi med äldre generationers inställning.var Här
också viss övervikt för kvinnor, vänsteranhängare,var troende ochen

ungdomar inte hade i splittradeväxt föräldrahem.som upp

18.2 Inställning till aborter

Aborter tidigare omstridda ochän den nuvarandevar mera nu, ung-
domsgenerationen har medväxt legalisering aborter. Inställ-upp en av
ningen till aborter är övervägande accepterande, med variationermen
beroende på omständigheterna. Enkätfrågoma gäller under vilka om-
ständigheter kan tänka sig abort tabell 18.2.att accepteraman

Att moderns hälsa riskeras viktigtkriteriumär ett 93gör attsom pro-
ungdomarnacent abort. barnetsAven hälsaaccepterar risk förav

fysiskt handikapp viktigt skäl 77ett procent. Detsammaanses som
gäller modern ensamståendeär 61 procent eller mycketom 84ung
procent. Det viktigtär klar majoritetatt notera abortatt accepteraren

då kriterietäven kvinnan heltär enkelt inte villatt ha fler barn 62
dåprocent eller det frågan giftär inte villett ha flerom par som

barn 57 procent. Skillnaderna mellan och kvinnormän ärunga
små.mycket Kvinnor tolerantaär modern ensamstående,när ärmera
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valet,frågan detdettoleranta ärnärmedan egnaärmännen ommera
mödrarensamståendeålder ellerhälsa,faktorerdå andraintedvs. som

inblandade.är

ungdomsgeneratio-mellanskillnadernågrahellerinte störrefinnsDet
abortlagstift-periodfertilaunderföräldragenerationen,och varsnen

generationenäldstadenliberaliserades. Däremot är mera re-ningen
ibarnetsellermodershälsoskälabortstriktiv. Den accepterar av

dånämligenandra lägen,itolerantmindreutsträckning, ärmensamma
flervill haintedå föräldrarnaensamstående, ellerellermodern är ung

restriktivatonåringarnaharfalletdetIbam. merasammasenare
äldsta.hållning desom

blandåtminstonepartiskiljande,särskilthellerAbortfrågan inteär
troende,fråga för decentraldettaungdomsväljarna. Däremot somär en

troendeblandAveninställning.restriktivbetydligthar meraen
häl-vidabortmajoritetemellertid accepterarfinnsungdomar somen

situ-alltframförgällerAvståndstagandetmödrar.försoskäl och unga
frågandetdärdvs.föreligger, ärskäl intesärskildasådanadärationer

fler barn.vill hainteenkeltheltatt manom

föräldraskapTvåsamhet och18.3

tvåsamhetenomfattarföräldraskaptillinställningenRedovisningen av
skakönsroller veminstitution, taäktenskapetbåde ochfar sommor,

ordnadbarntillsynen skahurbarnen,för samt varaansvar
någraviområden harPå dessamamma.ellerdagiskommunalt

Skilsmässofrekven-förändringar.mycketsiktgenerationers storasett
riktningiutvecklatstvåsamheten har motochlänge,sedanökarsen

leverfleraavbrott,vår livstid, fleraunderrelationer somflera som
också fleraliv,sittdelensamstående under somstor menvuxnaaven

vanligare.blivitharparrelationeringår relationer. Nya typer avnya
flestadeäktenskap,formellt ävensamboendeleverfleraAllt utansom

ovanligt, därinteHalvsamboövergår äktenskap. ärtillsenaresom
heltdenitillsammansborbostadbehåller sin ena,parterna menvar

utvecklingenSamtidigt harlånga perioder.underhållet elleroch
arbets-ökadkvinnor,blandförvärvsfrekvensökadarbetsmarknaden

konflikterinförallt fleraställtyrkesspecialiseringökadlöshetsrisk,
ellerbomellanjobb, partnernoch ortmellan att somsammapartner

pâ. Dettasiginriktatfrånavstå arbeteellerjobbet,sluta ett man
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ocksåkorstryck leder till lösare parrelationer, intenärtypernya av man
kan hitta bra kombination mellan arbetsliv och familjeliv pendling,en
särbo, helgsemesteräktenskap.

Uttunningen parrelationema successiv förändring dagensärav en som
ungdomar i föräldrageneration,har sin och gäller i högreännusett som
grad valmöjlighetema arbetsmarknaden begränsas ytterligarenär nu
på 90-talet. Det har blivit komplicerat pussla ihop vardagsli-attmera

olika förutsättningar. Dessa strukturförändringar ocksåbör havets
konsekvenser för inställningen till barnafödande, föräldraskap, för-
väntningar och krav och den offentliga sektorns roll förpartnern,

stödja föräldraskapet.att

tabell viI 18.3 kan hur kvinnor och föräldraskapet,mänse unga ser
relationerna till sin och roll- och ansvarsfördelningen inompartner

familjen. första:För det fjärdedelar barn behöver hemtre att ettanser
bådemed far föroch lyckliga.växa Ungaatt män ärmor upp

pånaturligt bestämda den här punkten kvinnor 79ännog mera unga
67 ocksåprocent. Här vissa skillnader mellan generatio-resp ser man

hållerdär de äldre oftare med de ocksåHär spelarännerna, yngre.
erfarenheter viss roll: invandrarungdomar i regel kommeregna en som

från kulturer där familjen har starkare ställning tvåsamhetenbetonaren
oftare. frånDetsamma gäller barn fullständiga uppväxtfarniljer, som

bådabott med sina biologiska föräldrar årshela tiden fram åldertill 16
80 jämfört med 57 bland de haft splittradprocent, procent som en
uppväxtfamilj.

frågaNästa gäller äktenskapet, där påståen-skulle ställning tilltaman
äktenskapetdet omodernär institution. flesta 68Deatt en pro-

höllcent inte med det. Aven här gällde det fler kvinnor änom unga
74 61 procent. Och här hade de äldre generationernamän ävenresp

hållningkonservativ se tabell 18.3. Siffrorna kan högaen mera anses
tanke faktiska sarnlevnadsförhållandenamed de i de yngre genera-

tionerna.

det gäller inställningenNär till äktenskapet finns det skillnaderstora
mellan olika politiska block, där borgerliga ungdomar har meraen
konservativ liksom troende ocksåungdomar. De betonarsyn, senare

bådeoftare barn behöver far ochatt mor.
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föräldraskapoch18.4 Könsroller

månadertvåunderpappaledigt minstsmåbarnspappor börAlla ta
kvinnorhär flerungdomsgenerationen,72 ävenprocent ungaanser av

också generationsskillnader: Aldrefall finns det klaradettaImän.än
pappaledighetinte själva har upplevtflesta fallgenerationer, i desom

relativt skulleSkillnadernanegativa.betydligt är stora:är manmera
ocksåungdomsfråga.utpräglad Detdetta ärkunna ärsäga att enen

positiva,fråga, vänsterungdomarpartiskiljande där ävenär mera men
borgerliga instämmer.majoriteten deav

likahemarbetandejir INTEattungdomarna38 procent varaanserav
finnsförvärvsarbeta. Aven härtillfredsställande kvinnaför attsomen

negativtkvinnorskillnader mellan könen:det stora ser meraunga
alltså46 procent. Här31hemarbetet män attän ser manresp.unga

ungdomsgenerationen, detinom ärkönsrollerna finns kvar även men
både ungdomsgenerationen ochfrågan gällerminoritet. Detom en

uppfattning.ungefär Däremothar ärföräldragenerationen sammasom
konservativ.kvinnor,generationen,äldstaden män merasom

visserligenstödsför kvinna ochförsörjningsansvarLika av enman
mellanfinns klara skillnaderdetmajoritet ungdomarna, gene-menav

både och hustruungdomarnarationerna. 84 attprocent mananserav
förvärvsarbetetgällertill familjens försörjning, och detbidrabör när

båda arbetar hel-idealtbarnfamilji57 det är attsäger procent att en
mel-skillnadernaoch barn lika. Härtid delar för hemoch äransvaret

från de äldreskiljer sig ungdomarnaobetydliga. Däremotlan könen
bådehåller och far inte skavidoftare fastgenerationerna, att morsom

ungdomardeintressantheltid. kanarbeta Det ävenattatt noteravara
tveksammabarnsarnboende och själva harunder 30 ärär merasom

månockså vissiför mödrar. Dettaheltidsarbetetill är en
positiva till likafråga. Vänsterungdomarblockskiljande är an-mera

båda jämställdhetblocken stödermajoriteter idet är somsvar, men
små. Troenderelativtskillnadernaansvarsdelning, och ärgenom

inställning.konservativungdomar har en mera
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18.5 Barntillsynsformer

bådeFull sysselsättning för kvinnor och förutsätter barnom-män att
kan ordnas. Valet mellan dagis och andra tillsynsfonner och attsorgen

själv hemma har dels med kostnader, dels före-göra medstanna att
ställningar vad bäst för barn och familj.är I tabell 18.3 redo-om som
visas hur ungdomar tvåställer sig till de huvudaltemativen kommunalt
daghem förälder hemma. Kvinnor någotuppskattar dagis oftare änresp

särskilt kvinnor i föräldragenerationen år,män, 35-54 delssom
själva har upplevt uppbyggnaden de kommunala daghemmen ochav
bristsituationen den tiden,dels själva har upplevt de praktiska pro-
blemen med sina barn. Aldre föredrar oftaremän att stannaregna mor
hemma, inställning sammanfaller medmänsmen yngre unga
jämnåriga kvinnor.

Bamtillsynsfrågan starkt partiskiljande: vänsterungdomar betyd-är är
ligt positiva till kommunala daghem och borgerliga till föräl-attmera
drar bådahemma, i fallen det sig minoriteter. Avenrörstannar men om
troende ungdomar föredrar oftare hemmaförälder och negativaär mera
till kommunala daghem.

18.6 Uppfostringsideal

Uppfostringsideal speglar dels människors grundläggandemera per-
rådandesonlighetsdrag, dels pedagogiska förebilder. Ungdomarnas

bedömningar har intresse påmed tanke de värden de vill föraettegna
vidare till ocksågeneration, påindikationnästa derasmen som en egen
erfarenhet sin uppväxttid. Variationer mellan generationerna kanav
också bild tidstypiska ideal.ge en av

I ungdomsenkäten frågebatteriingick med listastörre överett en
egenskaper föräldrar ska sina barn lära. Egenska-uppmuntra attsom

kan i fogligabarnen ska väluppfostrad, ly-sorteras attpema vara
framgångsinriktadedig, flitig, beslutsam, uppñnningsrik, an-

svarstagande sparsam, känna ansvar, hänsynstagandesamt
tolerant, osjälviska. Det gällde välja högst fem egenskaperatt ur
denna lista. Som viktigaste egenskaper känna 88attanges ansvar pro-
cent, tolerant 84 procent, självständig 73 procent ochvara vara

väluppfostrad 63 procent tabell 18.4.vara
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fogligaskabarnangelägnaUnga män är att varaommera
fram-likaså de skakvinnor,lydigaväluppfostrade, än att varaunga

kvinnor beto-uppñnningsrik. Ungaflitig,gångsinriktade beslutsam,
Generations-osjälviskhet.tolerant,aspektermoraliskaoftarenar

osjälvisk-oftareUngdomar betonarinte särskiltskillnaderna är stora.
Aldreprocent.21generationer 27äldrehet 43 procent än resp

35-54föräldragenerationenungdomar. Isparsamhetoftare änanger
väluppfostradeskabarnår benägenmindre nämna attär att varaman

uppfostransfriadenperiodeffektkanskelydiga, vilketoch är en
period.

mellanskillnadermarkörväluppfostradBegreppet är gersomen
Borgerligtungdomar.troendeicketroende ochmellanpartiblock och

skaungdomarangelägnatroendeorienterade och är att varaommera
ochbåde vänsterungdomarOsjälviskhet tro-väluppfostrade. anses av

angeläget.oftareungdomarende som

några överraskningar. Hu-påbjuder inteavsnittRedovisningen i detta
relativt homogenavärderingarnaenkätsvaren ärvudintrycket är attav

Degenerationerna.mellanochungdomsgenerationen,inom även
begränsade.relativtdär desig finns ärskillnader väntar menman
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19Kapitel

Sociala nätverk

VogelJoachimAv

Sammanfattning

påmed tonviktsociala nätverk,detta kapitel redovisas ungdomarsI
dels kvalitativtdels kvantitativt,till föräldrarna,relationerna

andra syskon,intressen, städ viamotsättningar, samtgemensamma
lärare, kurator mm..arbetskamrater,vänner,

medflickor har ungefär lika omfattande kontakter sinaPojkar och
detta kompense-visserligen tidigare,föräldrar. Flickor flyttar ut men

kvinnorvecka. livetkontakter varje Senare i övertartätaras av
medan mins-huvuddelen familjekontaktema, männens engagemangav

med barnomfattande kontakter sinaMödrar harkar änmera. mera
splittrade uppväxtfamiljer.fäder. markant förDetta är
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Ungdomsenkäten påtyder omfattande mellaninte motsättningar ung-
domar och deras föräldrar. Endast ungdomarna7 procent attav anser
de för det har olika uppfattning politiska frågor, 17imesta ca pro-

hade upplevt riktiga med eller far under demotsättningarcent mor
åren. åsiktsskill-2-3 Andra resultat tyder heller påintesenaste stora

nader mellan ungdomar och föräldragenerationen. 42 hadeprocent
någonnågon hobby med föräldrarna. Generationskon-gemensam av

flikter naturlig del vuxenblivandet. Ungdomsenkäten tyderär en av
på de dominerande problem.inte utgöratt mera

någon med84 har riktigt kannära vän prataprocent som man om
vad helst. de spelar föräldrarna och kompisarna likaFörsom yngre

roll, någon kan vända till, spelar syskonsigstor som man senare
och sambo allt roll. kvinnor har de flesta avseendenUnga istörre
bättre sociala kontakter än män.unga

Våra omfattarsociala nätverk kontakter med den familjen,egna annan
funktionella kringsläkt, arbetskamrater och kontaktervänner, grannar,
omfattarolika fritidsintressen. Välfärdsstatistiken i första hand en

våramätning kvantitet, dvs. hur omfattande och hur allsidiga kon-av
takter intressant kontakternas kvalitet, och i vilkenMera är ut-

önskemål.förväntningarsträckning de och Sociala kontaktermotsvarar
också ihar egenvärde gemenskap, kärlek, de utgörett men en resurs
frånolika livssituationer. Förbindelser och stöd, först föräldrarna,

från betydelsefullai livet den utökade släkten och vänkretsen ärsenare
på flesta offentliga tjänster transfereringarde Rättsregler, ocharenor.
har ofta till syfte kompensera bristande stödjaattatt resurser, re-

användbara nätverk, deras rättssäkerhet ochutan garanterasurssvaga
därigenom kompensera nätverk.svaga

ungdomsårenUngdomar ska under barn- och etablera nätverk,ett eget
och dessa nätverk bygga För barn uppväxt-ärgenom upp nya resurser.
familjen första i viktigastedet och regel nätverket, sedansom succes-

familjen,sivt kompletteras med vänkretsen, arbetskamrater, den egna
påtittar vioch kontakter föreningslivet. I detta kapitelgrannar genom

ungdomars nätverk med speciellt intresse, dels hur nätverkenett utser
ungdomsåren tonåren,under olika perioder under i under tidiga resp.

ZO-årsåldem, de sig i jämförelse andradels hur medter genera-sena
tioner. speciellt intresse relationer till sina föräl-Av ungdomarnasär

såväldrar, före efter utflyttningen. kapitel redovisas ungdo-I 3som
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års ålder,fram till 16 och rela-erfarenheter sin uppväxttidmamas av
videt följande tittartill föräldrarna under den perioden. Itionerna

bådeårs ålder, ochföräldrarna efter 16 för utflyttaderelationerna till
mellanRedovisningen omfattar kontakterför kvarboende ungdomar.

ochgenerationerna, motsättningar mellan dem, intressengemensamma
jämförtbetydelse stöd under etableringsprocessen,föräldrarnas som

i kapitel ungdomsenkäten.med andra nätverk. Underlaget detta är

uppväxtfamiljen19.1 Kontakt med

föräldrar ni-kontakter med sinatabell 19.1 visas ungdomarnasI tre
våer, kvarboende, utflyttade träffar sinanämligen andelen andelen som

två gånger år,högstveckaföräldrar varje täta kontakter, samt per
andel samtligaAlla kategorier räknas härinkl. avlidna. dessa som av

resterande ungdomarkvarboende. Tillsammans medungdomar inkl.
således umgås föräldrar mindre varje veckamed sinasom än men mer

såledesår tabell 19.1blir detta 100 I2 särre-än procent.ggr per
möjlighetfar, vilketmeddovisas kontakterna attmor resp. ger oss

jämföra döttrarsjämföra faders- och modersrollen, att resp.resp.
fäder.kontakter med sina mödrarsöners resp.

både flickorpojkar ochoch 2 visarjämförelse mellan kolumn 1En att
tonåringarna bor 74kvarboende fäder:oftare hos mödrar hosänär av

far. Skillnaden berorendast 60 hoskvar hos och procentprocent mor,
förstås på från uppväxtfamiljer för det borsplittradebarn mestaatt

i ka-övrigt kommenterasmodem. Kvarboendet, ikvar hos ävensom
arbetsmarknaden, därställningpitel 14, varierar framför allt med

Någotockså flera demstuderande oftare bor kvar de yngre.är av som
fast arbeteliksom alla hartillfälligt arbete har flyttathar nästanut, som

visaralltså arbetsmarknaden. Tabell 19.1redan har etablerat sigoch
också från tidigare.splittrade föräldrahem flyttarbarn utatt

varje vecka inklusive kvar-med föräldrarna, dvs minstkontakterTäta
bland Detboende ungefär lika vanligt bland döttrar söner.är som

längre. viskillnad mellan könen: bor kvar Menfinns viss söner omen
så likaträffar sina mödrarkontakter varje vecka döttrarlägger till täta

gällerfader tabell 19.2. När detofta, däremot inte sina semen
far inkl. fall där desällan kontakt med sin ellerandelen harsom mor

så och obetydliga.avlidit skillnaderna mellan döttrar sönerär
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Om däremot saken föräldrarnas såperspektiv, har mödrarnaman ser ur
något bättre kontakt med sina barn bådefädema, och det gällerän sö-

och döttrar. Tabell 19.2 ocksåkan uppfattning hur sönersner ge en av
och döttrars kontakter med sina föräldrar förändras under deras upp-

och etableringsfas,växt- i livet. Kontaktema minskarsamt senare na-
ålder,turligtvis med allt eftersom ungdomar bildar familjer ochegna

frånflyttar hemorten. Döttrar flyttar tidigare, och därför har de i 20-ut
årsåldem kontakter bådemedsämre mödrar och fäder. längreMen

medelåldernfram i kvinnor huvudansvaret för deövertar sociala kon-
takterna i sina famjljer. dåDe har betydligt kontakteräven tätareegna

bådemed sina mödrar och fäder, ålder.i Sannoliktän männen samma
ocksåde del sina kontakterövertar med deras föräldrar.mänsen av

hushålletsAtt sköta sociala kontakter med omvärlden i praktikenär ett
väsentligt inslag i kvinnorollen.

I tabell 19.1 finns relativt uppseendeväckande uppgifter föräldra-om
generationens kontakter med sina föräldrar: inästan varannan person
35-54-årsåldem träffar sin gångerfar högst året1-2 ungefär 30om -

träffar sin lika månsällan. vissI kan dödligheten inverka,procent mor
liksom fadern ibland kan okänd. Ur ungdomsgenerationensatt vara
perspektiv föräldrarnas kontakter sinamed föräldrarär delen av so-
cialisationen till deras kontaktnäteget som vuxna.

19.2 Motsättningar med föräldrarna

föregående avsnitt visadesI kontaktfrekvensen mellan föräldrar och
barn i kvantitativ bemärkelse. I detta avsnitt tittar vi istället kon-

kvalitet, hjälp ifrågatakternas med indikatorer olikheterrörandetreav
politisk uppfattning, större motsättningar och hob-om gemensamma

frågorbies. Följande ställdes:

Hur det har Du ungefär uppfattning iär poli-numera, samma
frågortiska Din och far, eller brukar ni ha olikasom mor upp-

fattning

någrahaftHar Du riktiga motsättningar med Din far eller mor
årenunder de 2-3senaste
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några fritidsakti-särskilda hobbies ellerHar Du gemensamma
någonviteter brukar dig tillsammansDu medägnasom av

Dina föräldrar

Tabell 19.2 Söners döttrars kontakter med sina mödrar fä-resp resp
der. Procenttal. Källa: ungdomsenkäten 1993.

varjeumgås veckaProcent som
ellermed, kvarbor hos:

farmor

16-29 år:
66,2 59,0söner

döttrar 64,5 51,9

söner:
16-19 år 82,5 76,2
20-24 år 70.2 59,9
25-29 år 49,8 42,8

ár35-54 20,3 14,1
döttrar:
16-19 år 85,7 69,3
20-24 ár 64,5 51,2
25-29 år 48,9 37,0
35-54 år 33,6 26,8

Ca 7 ungdomarna hade för det olika uppfattning iprocent mestaav
frågorpolitiska far, vilket lågöverraskandeän sif-ärmor resp nog en

åfra. Den korresponderar andra små åsiktsskillna-sidan de relativtmot
derna mellan generationerna vi kan i andra kapitel. finnsDetsom se en

tendens till bättre samstämmighet mellan förälder och barnsvag av
åldrarkön. heller mellanInte olika och mellan generationernasamma

någrafinns ifrågadet skillnader konfliktnivå.större om

djupgående personligaMera motsättningar ospecificeradav typ är
inte heller särskilt vanliga. 16 ungdomarna hade upplevt detprocent av
med sin och 18 med sin far, oftast under den dåperiod deprocentmor

år,flesta flyttar 20-24 mindre därefter. Unga kvinnor hadeut men en
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aning konflikter med sina frånfäder. Barn splittrade uppväxtfa-mera
miljer hade betydligt oftare haft konflikter, särskilt med fäder. Här

ocksåspelar ungdomarnas politiska sympatier och religion viss roll.en
Borgerliga troende har haft mindre motsättningar med föräldrarna.resp

42 ungdomar hade någonhobbies medprocent av gemensamma av
sina föräldrar, fårvilket hög siffra med tanke fler-attanses som en
talet redan hemifrån.har flyttat Tabell 19.3 visar detta gällde iatt

utsträckning för tjänstemannabarnstörre och högutbildade och var
ovanligt vid splittrade uppväxtfarniljer. Borgerliga troendemera resp.

ungdomar hade oftare intressen med sina föräldrar.gemensamma

19.3 Ungdomars kontaktnät

övergårI tabell 19.4 vi till andra kontaktnät. fråganförstaDentyper av
gäller nära vänner:

någonHar Du riktigt Du kan kontakt med ochnära vän tasom
tala vad helstom som

Övriga frågor ingår frågebatterii där det gällde jämföra tio olikaett att
kontaktpersoner. Enkätdeltagarna skulle vilka dessa Duange av nu-

skulle vända Dig till och någotmed Du hade problem.pratamera om
fråganI specificerades följande lista:

far, bror eller släkting, makesambo,syster,mor, annan
pojkflickvän, nära vän, arbetskamrat, lärare, kura-
torpersonalkonsulentläkare.

frågebatteriDetta möjlighet till jämförelser mellan olika typerger av
kontakter, hur proportionerna mellan dessa och hur de förändrasär

ålder.med ökande

84 ungdomarna har riktigt nära Kompisarnavän.procent av en un-
ungdomsårender makasambo. medelåldernersätts I harsenare av en-

dast 66 sådan Kvinnor har oftarenära vän. nära vänner,procent en
och ocksådet gäller flertalet övriga kontakter enligt tabell kvin-19.4:

har generellt bättre socialt nätverk Invandrare ochän män.ettnor mera
arbetslösa har vänkontakter.sämre
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påbaseradekontaktermellan olikaämförelsernaJ typer ovan-av
rolldominerandefar spelarfrågebatteri ochvisarnämnda att enmor

51 70kompisar: 7l,medungdomar tillsammansför procentresp
tjugoårsåldem blirtillåtna.flera val Itill dessaskulle vända sig var

föräldrarnassuccessivtbetydelsefulla, ochsyskonen övertaräven mera
med arbets-Då kontakternaökarsläktkontakt.viktigasteroll ävensom

tycksSkolansig i arbetslivet.etablerarmedkamrater, i takt att man
sig tillskulle vändaEndast 3-4begränsad roll.relativtspela procenten

från ellerkuratorprofessionell hjälptilloch 10lärare mot-procent
fråganmed huremellertidsvarande. hängerDet upp-sammansenare

Dessutomproblemvilkaungdomar, ochfattas typer som avses.avav
deninteflestas problemfrågan och deställd till alla ungdomar, ärär av

kurator.till lärare ellervända sighar anledning attattart man

kvinnorGenomgående kontakter ärför alla är atttyper meraungaav
tillsigvändasådana undantag:till kontakter mänän attöppna unga

levnadsnivåundersökningarna,medkorresponderarfar. Dessa resultat
Tabellåldrar omfattande nätverk.i alla harvisar kvinnoratt merasom

ungdomsgmp-små mellan olikaskillnaderövrigt relativtvisar i19.4
så allaioch invandrareför arbetslösamed undantag gott somsomper,

uppväxtfamil-från splittradeUngdomarnätverk.avseenden har sämre
till föräldrarvända sigkunnaofta de skullemindrejer attanger

godaoftareutbildning innebärsyskon.fäder och till Högsärskilt till
kontakter.
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20Kapitel

Trygghet

VogelJoachimAv

Sammanfattning

väl-vålds- egendomsbrottslighet negativochförExponering är ur
konflikter.på socialasamtidigt indikatorfärdssynpunkt, och är en

märken,våld med skadaår har drabbatsunderAndelen ett avsom
stigandeminskar med16-24-årsåldern ochläkarbesök högstetc iär

70-talet, fleraökat sedanAndelen drabbas harålder. inte mensom
hotfulla situationer.uppger

mellan män. Ungadrabbade aggressionUnga ärmän mest unga
särskiltpå 70-talet,fler hotsituationerkvinnor änrapporterar

bostadsmiljö.ofta gäller det händelserensamstående mödrar, och i
sedan 70-talet, iegendomsbrottslighet har ökatförExponeringen mest

ungdomsgenerationen.
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Våld och egendomsbrottslighet inte bara viktig välfärdsaspekt.är en
Brottsnivån måttdessutom det socialaär klimatet och olikaett typer

sociala konflikter. Stora klasskillnader kan utslag i omfattandeav ge
egendomsbrottslighet, könsrollskonflikter påverkar volymen kvin-av
nomisshandel, och generationskonflikter kan hög ungdomsbrottslig-ge

Nivånhet. och utvecklingen brottslighet, och volymen gär-av av
ningsmän och brottsoffer i olika samhällsgrupper, såledeskan tolkas
dels i välfärd vilka drabbas, dels i aktuellatermer ochtermerav av
ökande konflikter.

levnadsnivåundersökningarI SCBs ingår årligULF sedan 1978 en
kartläggning offer för vålds- och egendomsbrottslighet, samtav av

våld.för Kartläggningen gäller händelser under den 12-oron senaste
månadersperioden. Dessa intervjudata kan jämföras med den ordinarie
kriminalstatistiken, påbygger anmälda lagförda brott. ULFsom resp

data brottsutvecklingen individperspektiv, därett ettger om ur
slumpmässigt fårurval komma till tals. I kriminalstatistiken denär sta-
tistiska kategorin i regel brott och kan inte relateras till olikatyp av
kategorier offer. Kriminalstatistiken har vidare betydande mör-ettav
kertal, eftersom endast anmälda och lagförda ingår.brott Därför ligger
kriminalstatistikens brottsnivå betydligt under intervjuundersök-
ningamas. Kriminalstatistiken vidare känslig för förändringarär av
rapporteringsbenägenheten. Den pekar vålds-ökning ochmot en av
egendomsbrottsligheten, medan intervjuundersökningama rela-ger en
tivt konstant bild brottsutvecklingen.av

våldsbrottslighet20.1 Exponering för

denAv befolkningen i sin l6-74-åringarhelhet alla hade 6-7vuxna
under de månaderna råkat12 något våldför fysisktprocent senaste ut

våldeller hotelser såsom allvarliga blev rädd. Däravattom var man
hade 4 för hotelser. råkat2 hade för minstprocent utsatts procent ut en
händelse sådanalett till skador att det krävdes besök hos läkare,som
tandläkare eller sjuksköterska, eller det blev synliga märkenatt utan

dock behövde söka sjukvård tabell 20.1.att man

ÖkningenSedan 1978 registreras måttlig ökning +l procent.en
handlar dock inte fåttflera någon skada, fler haratt utan attom om
varit med händelse där har känt sig svårthotad. Det ärom atten man
bedöma ökningen såledesreell, ochär indikation brotts-om atten
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känslighetfrågan ökadendasteller detökat, ärharfrekvensen omom
och oro.

starktoffrenvåldshändelser visar ärfördelningenAnalyser attavav
kollektiv-vårdpersonal,poliser,yrkentill vissakoncentrerade utsatta

våldExponering för ärdelar.centralastorstädernasoch tilltrafik
vissaförvärdenkraftigamedkönsrelaterat,ålders-också ochstarkt

mansroll iaggressivinslag iVåld oftaungdomsgrupper. är ett en
ål-ilikaledesoffren mänungdomsgenerationen, och är sammaunga

tonåren 20totaltiblandvåldsoffer högst mänAndelen ärdrar. pro-
sedanminskarochskadamedår, 8under procent suc-ettcent varav

55-årsåldern. Kvinnornasefter0,2till 2cessivt expone-procentresp
Kvinnornasåldersrelaterad.ocksålägrering klart än männens,är men

minskasedanförprocent,efter 20 llhögst attexponering är strax
år.55efterålder till 2med stigande procentca

kommerkvinnornastonåren medansåledes iinträffarMännens topp
tillrelateraskanexponering20-årsåldem. Medani enmannenssenare

kvinnornaskanmansroll,åren avklingandemedaggressiv och expone-
något ikommerparbildningsprocessen,tillring relateras senaresom

frånaggression mänmed20-årsåldem, och hänger un-ungasamman
20-årsåldem, kvinnordäriviss ökningfinnsperiod. Därder denna en

Dettaprocent.våld +1,4med skadautsträckningi ökande rapporterar
ivåldet ägtkvinnorsärskiltunderstryks att rumatt uppgerungaav

kplats sallmänvåldsoffer oftaremanligamedanbostaden, anger
regelidvsensamföräldrarocksåvisargatuvåld. Tabell 20.1 att unga

tidigareellerfädermedmånga konflikterupplevtkvinnor, där
bostadsvåld procent. En12ifrågaovanligt högtliggerpartners, om

åretdetunderensamstående hademödrarna senastedefjärdedel av
20.1Tabellskada.med6misshandlatshotats ellerantingen procent

bostadsvåldet blandökningdessutompekar ensam-mot ungatr. aven
under-säkertsiffrorAlla dessa ärprocentenheter.med +8föräldrar

medkonflikterMisshandel ochmörkertal.högtskattningar p.g.a.
förinteintimsfären öppnargärnaligger inom enpartners som man

normalt i hemmet,intervjuernaskerintervjuare.främmande Dessutom
tolkningmöjlignärvarande. Enbesökande kanochdär barn avvara

i 20-parbildningsprocessenkonflikter underökandedessa data är att
stödertrenderAndrakvinnomisshandel.årsåldern i ökandeutslagger

20-30-årsåldern ökatensamstående harisådan tolkning. Andelenen
äldrealltblitenderaråren, förstföderskoma20under de attsenaste

relationer.och kortareallt flerapräglasparbildningsprocessenoch av
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Förändringarna i övrigt små.är Bland de äldsta åröver 55 tycks
våldsoffren minska. tonåringarnaBland går det inte heller någonatt se
klar tendens till ökning.

Vi har redan visat andelen upplevt hotelseratt har ökat. Lika tyd-som
liga skillnader och trender finns beträffande intervjupersonernas sub-
jektiva bedömningar tryggheten. Av samtliga rapporterade 7av vuxna

det hade hänt oftaprocent underatt det året de hade avståttsenaste att
från sig kvällenatt för bliut överfallen, rånadge ellerattav oro

ofredad.sätt Orosfråganannat i själva verket kraftigast utslag förger
de hade lägst exponering: äldre destogrupper lägre risksom för
våld, desto flera kände Skillnaderna mellanmen generatio-som oro.

dramatiska:är bland tonåringarna drabbadesnerna 14 och 2procent
kände Bland de äldstaprocent hade 2 drabbats, 13oro. procent men
kände Dessa skillnaderprocent blir ännu markerade föroro. mera

kvinnor. Det också främstär bland kvinnor tycks ha ökat.som oron

20.2 Egendomsbrottslighet

Exponering för egendomsbrottslighet påverkas i huvudsak boende-av
miljön och de stöldbegärliga tillgångarna. Ungdomarav tenderaregna

bo i mindre attraktivaatt bostadsområden och bör därför ut-vara mera
de äldre.än åDe harsatta andra sidan mindre tillgångar. Statistiken

tyder den första faktornatt den viktigaste.är Indikatorerna mäter
dels faktisk exponering stöld eller skadegörelse i bostad, källare, fri-
tidshus, bil under de månaderna,etc 12 dels frågasenaste subjektiven
rörande Vandalisering: det vanligt i bostadsområdet det fö-om att
rekommer skadegörelse på lekplatser, parkerutrymmen,gemensamma
eller dylikt.

Andelen har drabbats stöldskadegörelse 27som är be-av procent av
folkningen, vilket ökningär med 8 procentenheter sedan 1978,en
vilket också korresponderar med krirninalstatistiken. Tabell 20.1 visar

ungdomsgenerationenatt är exponerad äldre,än och ökningenmera att
drabbat ungdomar i större utsträckning äldre. Vandaliseringän av ge-

anläggningar tycks ha minskatmensamma sedan 70-talet med en
tredjedel till 12 De bostadsområdenprocent. där ungdomar är
överrepresenterade drabbadeär de områden.äldresän Aven härmera

svårtdetär avgöra det sigatt rör reella förbättringar ellerom om en
sänkning anspråksnivån.av
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Kapitel 21

Internationalism

VogelJoachimAv

Sammanfattning

omfattartill internationella relationerRedovisningen attityder oroav
och EG.u-hjälp, flyktinginvandring Detför krig, neutralitet, försvar,

frågor.alla dessapåfallande samstämmighet enkätsvarenfinns i ien
internationellt orienterade äldreUngdomar inte änär genera-mera

tioner.

och färre stöderkänner för krigungdomsgenerationenFärre i oro
bör ökas, färreFler u-hjälpen positivaneutraliteten. äratt menanser

mindrevarken eller negativatill EU-medlemskap. Ungdomar är mer
restriktivfamiljebildning iinvandringen. Eftertill sin är man mera

ensamståendemedan ungdomardessa avseenden, generösa.är mera

och inställningomsorgsorienteradkvinnor har positivUnga meraen
ochför krigflyktinginvandring, de känner oftaretill u-hjälp och oro

för-med de oftarestöder neutraliteten. Jämfört män är emotunga
EG-anslutning.svarsanslag och
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det gällerNär internationella attityder finns skillnader mellanstora
och borgerliga ungdomar, liksom mellan troende och ickevänster tro-

ende. innebärVänster stöd för neutraliteten, försvaret bör minskas,att
u-hjälpen och flyktinginvandringen ökas, och EG-anslutning. Tro-mot
ende ungdomar till u-hjälppositiva och flyktinginvandringär änmera
icke troende.

20-årsåldernDen generation idag i har ingen underärsom som annan
åren såde 50 upplevt förändringar i Sveriges omvärlds-senaste stora

relationer. såIngen generation har intensivt konfronterats med det
faktum vi beroende utvecklingen i andra länder, ochär näraatt av
ingen sågeneration har heller haft möjligheter till inblick i politikstora

levnadsförhållandenoch i andra länder. Allt detta borde ha betydelse
för bådevärderingarna, förståelseökad för andra länder ochmot en

ocksåandra värderingar, för inför omvärlden.störremen oro

Under 80-talet ubåtskränkningar,levde vi med ökad krigsrisk oljekri-
ocksåfickget, uppleva planekonomiernas sammanbrott. Nytt ärmen

också den omfattande flyktinginvandringen blev synlig helaöversom
landet. Miljökatastrofer Tjernobyl försumingenoch blevsom en
svensk realitet, och samtidigt fick vi lära vi saknade varje in-attoss
flytande i dessa avseenden. Ekonomin internationaliserades, vioch
fick lära sysselsättning inkomsteroch egentligen avgjordesatt ut-oss
omlands. Arbetslöshetsnivån 90-talet kunde inte föreställa sigman
under 80-talet. Samtidigt aktualiserades europeiska gemenskapen, som
kan komma föra betydande delar det reella politiska be-att av
slutsfattandet utanför landets Gamla svenska dogmergränser. störta-
des: neutraliteten, Sverige moraliskt världssamvete och folk-som
hemmets transfereringssystem och offentliga tjänster.

årenDe 5-10 turbulent period, där de internationellasenaste var en
chockerna avlöste varandra. Tidigare generationer konfronterades un-
der sin uppväxttid med betydligt stabilare och förutsägbar omvärld,en
där värderingarna givna förhand frånoch kunde deövertasvar mera
äldre. Turbulensen kräver nyorientering verklighetsuppfattningarav
och värderingar, inte bara ungdomarna äldre generationer.ävenutanav
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gammal, denungdomskulturenIntemationaliseringen inom är nu-men
med MTV,förstaungdomsgenerationen denvarande växtär uppsom

språkkunskaper. Tillsammansbättrekabel-TV, utlandsresor och allt
internationellt orienteradvigrundutbildning bör hamed allt bättre en

behöveraldrig har haft tidigare. Detungdomsgeneration vitypav en
tillinställning till utlandet,positivinte innebära allmänten mera

också tillkan ledainternationellt samarbete. Detinvandring eller till
hotande.omvärlden upplevsisolationistiska tendenser när som

ocksåinnebärarbetslivet och invandringenIntemationaliseringen av
svenska ungdomar.vilket främst drabbarökad konkurrens,

relationer,internationellaanslutning tillkapitel visas attityder idettaI
från års Redovisningenutgångspunkt ungdomsenkät.1993med om-

invandring,u-hjälp,neutraliteten, försvarsanslagen,krigsrisken,fattar
ingår inställningen tilltabellmaterialetEG-anslutning. Ioch även

kärnkraft.

21.1 Utlandsresor

gångnågonandelenredovisninginleds medTabell 21.1 somaven
931993 gällde deteller arbete.varit utomlandshar semester pro-

börmånga ungdomar. Dettablandbefolkningen, och likacent varaav
medelåldern ande-någon generation.hittills för Ivärdet ärdet högsta

Uppväxtfarniljen55-årsåldem.något efterklart lägrelen högre, men
Långutlandserfarenheter.har mindredel: arbetarbarnbetyder ut-en

erfarenheter.värderingar innebärbildning och borgerliga mera

for krig21.2 Oro

tidenhade under den52 procentUngefär ungdom senastevarannan
kännerdå då krigsrisken. Ungdomarsig orolig föroch käntofta eller

oroliga, ochgenerationer. kvinnoräldre Ungamindre än meravaroro
pensionsåldemålder 71 procent.tillökade med ända upporon

vidareinternationella attityder,andraför krig, liksom alla ärOron re-
ensamstå-oroligafamiljebildning. Samboendetill änlaterade är mera

iåterkommer indikatorerför flerasedanskillnadende. Det är somen
medförfamiljebildningoch understrykerdetta kapitel, attatt mansom
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oftare sluter sig inom familjens lilla värld. innebärDet t.ex. att man
kräver anslagsminskningar till försvaret, mindre u-hjälp, färre flyk-
tingar och mindre Tonåringarnastöd för EG. har dessa värderingar i
klart mindre utsträckning. Detta kan kanske teckenettman se som

förmårskolan förmedla värderingar kring internationellatt att öppen-
het åsikternaoch kring modifieras underatt eta-omsorg, men senare

påfrestningarbleringsfasens och vardagens återstårrealiteter. Det att se
skillnaderna beror periodeffekter åld-eller konsekvensärom en av

rande och farniljebildning.

Partisympatier och religion samvarierar med föreställningen riskom
för krig. Vänsteranhängare oroliga, liksom troende, och detär rörmera
sig relativt skillnader.storaom

21.3 Neutraliteten och försvarsanslagen

Svensk neutralitet har länge varit dogm, för given, deladestogsen som
alla och knappast debatterades.nästan 1993 hade neutraliteten för-av

någotlorat sin roll i samband med sammanbrottet i En positivöst.av
inställning till neutraliteten emellertid inte frågabaraär praktisken om
politik. ocksåDen kan uttryck för pacifistiska värderingar, ochettvara

såbör i fall öka det trycket försvinner. 1993 fort-närsnarast yttre var
farande stark majoritet positiv till neutralitet 87 tabellprocent,en se
21.1. Mest positiva kvinnorna. Vidare samboende särskilt närvar var
de hade barn positiva till ensamståendeneutralitet ungdomar.änmera
Neutralitetsfrågan också fråga,partiskiljande därär vänsterungdo-en

håller fast vid den traditionella linjen.mar

Inställningen till försvaret påverkasbör naturligtvis dådet just ak-av
tuella internationella läget, där sovjetväldets vårtupplösning i närom-
råde bör leda till mindre försvarsvilja. frågadeI ungdomsenkäten vi

efter försvarsanslagen,även de borde ökas eller minskas. En ök-om
ning rekommenderade endast 9 medan 44 ville haprocent, procent en
minskning. måsteDessa i då svårarelation tilläven det justsvar ses
ekonomiska läget och de väldiga budgetunderskotten. liggerHär en av
de viktigaste brytpunkterna mellan och kvinnor, mellanmän vänster
och höger, ensamståendeoch mellan och samboende ungdomar.
Kvinnor betydligt benägnaär minska försvarsanslagen,attmera
detsamma gäller för vänsterungdomar, och för ungdomar redansom
bildat familj.



Internationalism 289

u-landshjälptill21.4 Inställningen

fråga. Kvinnorgenerationsskiljandeochköns-U-hjälpen är annanen
fram-omsorgsorienterade, vilket ävenmånga avseendeniär mera

u-hjälpen,vill ökakvinnornade15här.kommer procent respungaav
rasktminskar sedanU-hjälpsanhängarnade7 männen.procent ungaav

medelåldern. i dettai Aventill 4tonåringarna procentfrån 14 procent
tonåringartill stödbenägnamindre änsamboende ungdomarfall är

bildat familj.ensamstående inteutflyttadeoch ännusom

någotockså förenar vänster-u-landshjälpförintresse ärEtt större som
medgäller ungdomartroende ungdomar. Detsammaochungdomar

utbildning.hög

invandringtillInställning21.5

be-tyderinvandringsattityderundersökningarUpprepade attav
till in-invandringspolitiken ochtillkritiskblivitfolkningen har mera

deinträffat underharförändringarnaomfattning, ochvandringens att
inträffade underFörändringarnaåren kapitel 22.5-6 se en pe-senaste

in-fokusseringallmänflyktinginvandring,starkriod med en
Ungdomsenkätenarbetslösheten.stark ökningochvandringspolitik, av

flyktinginvandringen. 71opinion tillnegativockså övervägandeenger
flyktingar, 29färreSverige böriinstämmer emottaatt pro-procent

emellertid inteUngdomsenkätenhåller med detta.intecent gerom
de äldre.ungdomsgenerationen ochnågra skillnader mellanförbelägg

flyktinginvandringpositiva till änkvinnornaungdomarnaBland är mer
kapitel.i andraomsorgsorientering vi kandenanalogt medmän, se
ålders-övrigt saknasinvandring, itillTonåringarna positivaär mest

något för hypotesenalltså stödinteresultatskillnader. Dessa omger
familjebildningenEfter ärmotstånd ungdomsgenerationen.ijuststarkt

u-hjälpLiksom betr.invandring. ärockså negativ tillmeraman
ochtroende,det gällerpositiva, och ävenvänsterungdomar mera

falli dettaHögutbildadeinvandrarungdomar. är ävensjälvklart mera
inställning.negativinnebäroftarearbetarbakgrundmedanpositiva,



290 Internationalism

M

w

|

H H H



mnMmn m a 0 M m

.

x x

N



292 Internationalism

21.6 Inställning till EG

EG-motståndet dominerar i denna undersökning.även 23 procent av
ungdomarna tyckte Sverige bör eftersträva medlemskap i EG,att även

det betyder minskad politisk självständighet, någotvilket färreärom
hela den befolkningenän 27 procent. I SCBs undersökningvuxna av

EG-sympatier november låg1993 siffran 26 procent.

Ungdomar negativa tillär EG äldre generationer. Motståndetän imera
ungdomsgruppen finns bland lågutbildade.arbetarbam och Hög-mest
skoleutbildade positiva.är Det särskilt intressantär skillna-attmera se
derna mellan de studentgruppema: Studerande i internationell eko-tre
nomi mycket positivaär 69 procent, och studerande i socialt arbete
och sociologi negativa 9 21 dock detextremt procent, notera attresp

sig småmycketrör stickprov.om

Här spelar partifärg viktigäven roll: vänsterungdomar betydligtären
negativa 11 procent, bland borgerligaäven ungdomar ärmera men

EG-anhängarna i minoritet.

Motsvarande front finns kärnkraften.även Här formeras denemot av
de särskilt kvinnor, vänstersympatisörer och religiösa,yngsta, unga av
medan utbildning knappast något.betyder
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22Kapitel

invandrare ochtillAttityder

invandring

Charles WestinAv

Sammanfattning

enskildaoch in-flyktinganläggningarriktadeAntalet motmotattentat
fyraunder deökatvandrares liv och egendom har avsevärt senaste

har det oftast varitharåren. fall kunnat gripasdeI gärningsmännen
och främlingsfient-människor befararMånga rasismpojkar. attunga

befolkningsgruppersamhället ochlighet sprider sig i att stora sympa-
från riksrepresen-Resultatenmed de rasistiskatiserar attentaten. en

genomförts vid för invan-attitydundersökning 1993 Centrumtativ som
så fal-dock intedrarforskning vid Stockholms universitet visar äratt

har blivituppfattningaroch invandrarfientliga inteRasistiskalet. mer
medelål-ungdomar,hosallmänheten, sigutbredda hos den stora vare

kritiskbetydligtblivithar allmänhetenäldre.ders eller Däremot mer
vad kom-invandringspolitiken jämfört medinvandringen ochtill som

undersökningar.tidigarefram imit
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Många människor fruktar främlingsfientlighet har vuxit sig stark iatt
åtskilligaSverige. finnsDet exempel hur etniska relationer i Sverige

våld.avhandlas med Flyktingförläggningar någrahar attackerats och i
fall bränts ned. Lasermannens kallblodiga beskjutning enskildaav

med icke-nordiskt utseende ledde till de mestpersoner en av
omfattande polisutredningarna i svensk kriminalhistoria. Hösten 1992

vårenoch 1993 skändades judiska begravningsplatser och i slutet av
1993 stacks den shiamuslimska moskén i Trollhättan isommaren

brand pojkar sig kritiska till den nuvarandetreav som uppgav vara
flyktinginvandringen.

gångenFörsta flyktingförläggning attackerades det sensation.en var en
Sedan dess har förläggningar såattackerats ofta det knappast haratt
nyhetsvärde längre. Extrernister önskar dra till sig massmediassom

våldet.uppmärksamhet våldsbrottdärför Spektakulära medtrappar upp
rasistiska förtecken uppmärksammas i massmedia och lockar där-

ocksåigenom till efterföljd. alltsåMedia intryck relationernaattger av
mellan svenskar och invandrare blir allt konfliktfylldamera men
medverkar samtidigt oavsiktligt till förutsättningarna för situationenatt
förvärras.

Det allvarligt stårtecken saker och ting inte tillär rättett att om
främlingsfientliga uppfattningar vinner gehör bland ungdomen. Gär-
ningsmän gripits i samband med flyk-attacker motsom
tingförläggningar har oftast varit pojkar inspireratst.ex. unga som av
högerextremistiska aktioner. Antalet brott med rasistiska motiv har sä-

år.kerligen ökat under så-Men har främlingsfientlighetensenare som
dan blivit utbredd hos allmänhetenmera

Frågan allmänhetens inställning till invandring och invandrare i detom
svenska samhället har varit aktuell tidigare. förstaDen under-större
sökningen svenskars inställning till invandring genomfördes 1969av

arbetskraftsinvandringen till Sverigenär Resultatenstörst.var som
Visade negativa uppfattningar invandringen och invandrareatt om

lågövervägde bland med utbildning, bland de äldre och blandpersoner
dem identifierade sig med arbetarklassen. De yngstasom
åldersgrupperna visade den positiva inställningen Trankellmest
1974.

årTolv genomfördes attitydundersökning. dåtaladesDetsenare en ny
hårdhetmycket tilltagande i relationerna mellan invandrare ochom en
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frånResultatensvenskar. 1969 bekräftades. stod exempelvis förUnga
medelåldersmycket positiv inställning till invandrare ochänen mera

förmodanäldre. Mot all hade den allmänna opinionen intedock ut-
vecklat sig i negativ riktning sedan 1969. Förklaringen atten var ung-
domsgenerationer vuxit i efterkrigstidens invand-svenskasom upp

årtionderingssamhälle dem föddes seklets första ochunderersatte som
för gamla medverka 1981. Detta utbyte svarade hu-attsom var

mångaförändringenvudsakligen för i positiv riktning. samtidigtAtt
ansåg relationerna mellan svenskar och invandrare försämratsatt an-

bero främlingsfientlig minoritet blivit högljudd änatttogs en mera
alltsåtidigare. bilden tilltagande konflikter iRent generellt byggde av

påsamhället negativ selektion myndig-inom massmedia och blanden
heter informationen etniska relationerna Westinde 1984.av om

återUnder delen talades tilltagande rasism1980-talet detsenare av om
i samhället. Flyktingmottagandet fungerade inte planerat. I kom-som

fanns vilja asylsö-god anländaströmmen spontantmunerna men av
år från år nådde nivåerkande det mottagningssys-ochväxte som nya

från 1985 inte planerats för. främlingsfient-Kommissionentemet mot
någotlighet Diskrimine-och tillsattes 1987 bara efter detrasism att

ringsutredningen sitt slutbetänkande. uppföljande atti-Enpresenterat
fråntydundersökning 1987 bekräftade resultaten 1981. hellerInte

gång såledesfanns för antagandet främlingsfientlighetdenna stöd att
sig i samhället. Dock uttryckte sig de intervjuperso-brett ut yngsta

åldersgrup-kritiskt invandringen vad motsvarandeännerna mera om
hade gjort 1981 Westin 1987. här iakttagelsen bekymradeDenper

kommissionen därför finansierade särskild studie ungdo-som aven
attityder. genomfördes 1990 vid Ceifo. Resultaten vi-Den höstenmars

sade människor uttryckte sig kritiskt invandringen. Deatt unga nu om
negativa uppfattningarna invandringen och invandrare kommest om

från inom arbetarklassen Westin 1991.Langemänunga

22.1 Undersökningen 1993

invandringsfrågorUndersökningen befolkningens attityder till 1993av
genomförs uppdrag Kulturdepartementet Anders ochLangeav av

ingårundertecknad. i serien attitydundersökningar.Den här studien av
från föregångarna.Dock skiljer den sig i vissa avseenden Parallellt till-

frågades frånutrikes födda fyra länder Chile, Finland, Iran och Polen-
någotderas Sverige invandrarsamhälle, inte harom syn som som-
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gjorts tidigare. I den svenska delen intervjuades svenska medborgare i
åldrarna år.18-71 Basurvalet bestod 1500 Till komdettaav personer.

åldrarna fråntillägg 300 i 18-23 med särskilda medelett personer
Civildepartementet. Urvalet riksrepresentativt.är

Ännu från långt ifrån Någradata undersökningen färdiganalyserade.är
frånresultat studien svenska medborgares attityder har presenteratsav

två mångtydigai preliminära Den toleransen Langerapporter:
Westin invandringen1993a och Ungdomen WestinII Langeom

återger från1993b. liknarRapporterna varandra. Den förra resultaten
åldersgrup-hela stickprovet medan den koncentreras enbartsenare

år.l8-23pen

Ett huvudresultat allmänheten ställning förär att tar meranu en re-
striktiv linje det gäller fortsatt invandring politiska flyktingar,när av

måttenanhöriga och arbetskraft vad fallet Samtidigt visar1987.än var
någonxenofobi främlingsfientlighet förändring i dettaatt av-

inte föreligga.seende tycks

frånUngdomens inställning skiljer sig inte den allmänna trenden.
Ungdomar kritiska omfattningen den invandring-nuvarandeär mot av

och de kritiska invandringspolitiken, intede tycksär moten men vara
det rasistiska skäl. Vi finner statistiskt säkerställda förändringarav

frågornamellan och 1993 för fem1987 de i tabell 22. sigDet rör om
invandringskritiskförändringar i riktning med undantag förstora en -

frågan förespråkarinvandring adoptivbarn. Andelenom av som en
minskning gåttadoptivbarnsinvandringen har ned sedan 1987.av

Rimligen uppfattar inte jämförbarungdomar adoption med andrasom
invandringsskäl. En överväldigande majoritet, 87 procent, attanser

mångaSverige minstkan lika adoptivbarn idag. Nu börta emot som
det adoptivbarnsinvandringen inte mellan 1500 ochsägas äratt stor,

år.2000 barn Eftersom flertalet utländska adoptivbarn kommerper
från Asien, Afrika Latinamerikaoch det rimligt flertaletär att anta att
svarande inte haft åtankedirekt rasistiska överväganden i de inär öv-

förespråkarrigt restriktivitet och minskad invandring. denSvaren
fråganspeciellahär inte stöd hypotesen ökat irasismen harattger

Sverige. Skulle människor i ökande utsträckning grunda sina ställ-
ningstaganden föreställningarrasistiska det rimligtärrent att anta

då ocksåde i ökande invandringutsträckning skulle sigmotsättaatt av
adoptivbarn.
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invandringsbestämmelser.frågor invandring ochTabell 22.1 Fem om
fördelningsskillnadSignifikantuttryckta iFördelningar procent. mar-

år. Procenttal.18-23Svenska medborgaremed pil.keras

1987 19931981

påår till Sverigevarjesigsökerantal1. Ett personer
tillåtavi bordepolitiska Tyckerskäl. Du attgrund av

på sådanahitkommafärreungefär ellerfler, ettsom nu
grunder

signifikant fler1518Fler 17
färretycker43 3944Som nu

45 19933233Färre ---
ej 26 7Vet

fåtthit varje för deårantal kommer att2. Ett personer
tillåta fler,vi bordeSverige.i Tyckerarbete Du att

hit på sådanakommaeller färreungefär att grun-nusom
der

signifikant fler8 106Fler
tycker färre39 46 39Som nu
19934951 40Färre ---

ej 7 25Vet

Sverigetill därförinvandrar attantal3. Ett personer
bor här.anhöriga eller barnföräldrarde har nära som

ellervi tillåta fler, ungefärbordeTycker Du att som nu
hit grundersådanakomma påfärre att

Signifikant fler1312 22Fler
färretycker43 4041Som nu

19934439 28Färre ---
ej 27 7Vet

länderfrån andraVarje antal barnadopterasår4. ett av
tillåta ungefärvi fler,bordeTyckersvenskar. Du att

hit grunderpå sådanaeller färre kommaattsom nu
Signifikant fler363532Fler
tycker43 51 nu43 somsom ---nu
19931019 15Färre

ej 8 36Vet

till Sverigeinvandringbestämmelserna5. Anser Du att om
lättasbli oförändrade eller uppborde strängare, vara

signifikant fler107 13Lättas upp
tycker25 sträng-35 38oförändrade

19936151 42 aresträngare ---
ej 47 8Vet
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Politisk förföljelse och familjeåterförening i de enda skälär stort sett
utom-nordisk åberopamedborgare kan för få uppehållstill-attsom en

stånd i Sverige. fårDet ovanligt arbetskraft rekryteras till Sve-är att
frånrige utom-nordiska länder. Allt färre svenska ungdomar accepterar

de här officiella skälen invandra. Overraskande betydligtäratt att
fler ungdomar beredda krig respektiveär svält och fattig-att acceptera
dom låtaskäl till människor i Sverige.att stannasom

Samma tendens gäller påför antal Likert-liknandesvarsmönstren ett
påståenden frågatabell påståenden22.2. I de direkt ellerom som
indirekt har med invandring intar ungdomen betydligtgöraatt en mera

hållningrestriktiv vad fallet påstående1987. Ettän har medvar som
utlänningars kriminalitet utmärker sig. Over 80% degöraatt av
svarande ungdomarna instämmer med tanken utlänningaratt som
begår brott i Sverige bör utvisas 50% 1987. måttDäremot tyder demot

fångaför xenofobi någotinteanvänts blandatt störresom gensvar
åringar18-23 1993 jämfört åldersklassermed motsvarande 1987. I

drag gäller 18-23-åringarsak vi jämför 1987 mednärstora samma
ålderskohort år 24-29-åringar 1993.samma sex senare -

Min kollega Anders påLange har basis faktoranalyser utarbetat ettav
måttantal olika sammanfattade frågormänniskors inställning till de

undersökningen avhandlar. måttenJag kan här inte hursom
har vårkonstruerats hänvisar till mångtydigaDen toleran-utan rapport

TvåLange Westin 1993a. måttende centrala xenofobirörsen av
respektive inställning till invandring. figurI 22.1 visas medelvärden

måttenför ålders-för kombinerade och könskategorier.

Måtten sju-gradiga. står förHöga värden xenofobär inställ-en mera
ning respektive invandringskritisk framgårinställning. förDeten mera
det första xenofobi-måttet måttetöverlag har lägre medelvärden änatt
inställning framgårtill invandring. Vidare någotdet de haratt yngre en

negativ xenofob inställning medelåldersde inte alls iänmera men
närheten de ålderskategoriernaäldres. Bland de framkommerav yngre

ocksådet klart kvinnor har mindre xenofob inställning mänatt änen
och samtidigt positiv inställning till invandring.en mera
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år.Likertpåståenden. Procenttal.18-2322.2Tabell

19931987

iinvandrareinVi inte några flera Sve-släppabör1.
rige

signifikantEj1312heltInstämmer
delvis 2824Instämmer

delvis 25avstånd 24Tar
40 34avstånd heltTar

invandrareinvarit så mångasläppafel2. har attDet
gjortSverigetill harmansom

Signifikant27helt 25Instämmer
instämmerdelvis Fler16 30Instämmer

delvis 1993.avstånd 29 21Tar
21avstånd helt 30Tar

Sverige härvill till och bo och arbetakomma3. Alla som
bör få detgöra

Signifikant8helt 9Instämmer
avstånddelvis 20 21 Färre tarInstämmer

helt 1993.delvis 39avstånd 28Tar
32avstånd helt 43Tar

vi inteviSverige hadeinvandring till haftden4. Utan
vi harlevnadsstandardkunnat få så hög som nuen

signifikantEj21helt 20Instämmer
delvis 4436Instämmer

delvis 22 22avståndTar
13avstånd helt 22Tar

rättvist harinte svenskarna5. är än attDet sommer
våri får draförsta handhär landet nyttabyggt det av

produktionhöga
signifikantEj31 22heltInstämmer

delvis 37 43Instämmer
delvis 19avstånd 19Tar

12 16avstånd heltTar

Sverigei därförVi ökad arbetslöshet atthar fått6. en
invandrarna tagit arbetenhar svenskarnas

signifikantEj4helt 7Instämmer
delvis 22 27Instämmer

delvis 30 26avståndTar
43avstånd helt 40Tar
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Många utlänningar7. kommer till Sverige bara för att ut-
nyttja socialavåra förmåner

heltInstämmer 22 Signifikant15
delvisInstämmer 40 38 instämmerFärre

avstånd delvisTar 18 27 1993.
avstånd heltTar 18 20

mindre8. märkerJu alla utlänningar desto bättreman av
är det

heltInstämmer 15 Ej9 signifikant
delvisInstämmer 13 19

delvisavståndTar 23 26
avstånd heltTar 49 30

9. blirdetOm ökad iarbetslöshet Sverige bör delen av
utlänningarna tvingas lämna landetatt
Instämmer helt 6 Ej6 signifikant

delvisInstämmer 13 15
delvisavståndTar 28 24

avstånd heltTar 53 55

10. gäller framförDet allt till landetsatt attse egen
befolkning har arbete
Instämmer helt 66 Signifikant28

delvisInstämmer 23 instämmer31 Färre
delvisavståndTar 7 22 helt 1993.

avstånd heltTar 4 18

ll. Svenskarna känner sittstörre förett arbeteansvar
de utlänningarän har kommit hitsom

heltInstämmer 6 Ej6 signifikant
delvisInstämmer 16 18

delvisTar avstånd 22 32
avstånd heltTar 56 44

12. Samhället bör möjligheterskapa invandrare,för som
själva önskar det, bevara sitt sinaspråk och tradi-att
tioner

heltInstämmer 27 Signifikant21
delvisInstämmer 30 44 Färre avståndtar

avstånd delvisTar 25 20 1993.
Tar avstånd helt 18 14

invandrarna13. braärDet kommit till Sverige be-om som
sitthåller modersmål och sinalär barn det

heltInstämmer 30 Signifikant21
delvisInstämmer 23 36 instämmerFärre

avstånd delvisTar 26 24 helt 1993.
avstånd heltTar 21 19
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14. Invandrare tänker i Sverige i sittbörstannasom
intresse bli likaeget så svenskarna möjligtsom

Instämmer helt 30 Ej signifikant26
delvisInstämmer 36 42

avstånd delvisTar 21 22
avstånd heltTar 13 10

invandrarbarn15. Alla i Sverige borde från början lära
sig svenska är derasatt modersmål

heltInstämmer 30 signifikant23
delvisInstämmer 21 34 instämmerFärre

delvisavståndTar 32 22 helt 1993.
avstånd heltTar 17 21

invandrare16. Endast talar isvenska sina familjersom
uppfostrar sinaoch barn på svenska borde blifå svenska

medborgare
heltInstämmer ll Ej signifikant11
delvisInstämmer 12 20

delvisavståndTar 28 20
avstånd heltTar 49 49

utlänningar17. Alla begår brott i Sverige börsom
tvingas lämna landetatt
Instämmer helt 26 signifikant51

delvisInstämmer 25 instämmer29 Fler
delvisavståndTar 29 12 1993.

avstånd heltTar 20 7

Människor hyser xenofoba och rasistiska uppfattningar ärsom mot-
ståndare till invandring. våraDet ivi data. Särskilt de sigmotsätterser
invandringen folkgrupper fenotypiskt skiljer frånsigav stortsom
svenskar och nordbor. Men dessa skikt inom befolkningen intesvarar
för hela det missnöje med invandringen kommerstora fram i densom
här undersökningen. I ökande utsträckning har människor också börjat
kritisera invandringen från utgångspunkter.andra Rimligen delgör en
det fruktan för konflikter ska breda sig i Sverige. Någraattav ut gör
det rädsla demokratin inte ska klara de spänningaratt i samhälletav av

integreringen flyktingar kan upphov till. felEtt densom av ge som
moraliska eliten i Sverige har gjort jämställaär kritik in-att av
vandringspolitiken med rasism och främlingsfientlighet.

I tabell 22.3 redovisas fråndata fråga människorsrör bedöm-en som
ning graden likhet mellan sig själva som svenskar och antalav av ett
namngivna nationaliteter och minoriteter. Frågan ställdes ursprungli-

12 14-0756
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från 1987.denskiljer sig liteRangordningen 19931981. ytterstgen
likhe-bedömningkonsistentfinns konstant ochUppenbarligen aven

det gäl-Variationenmellan folkgrupper.och olikheter större närärter
genomsnitt-respektive Detmedelvärden för skattningarler grupp.av

härmycketavståndet uppfattastillliga närasomgrupper som
flertalet deökat sedan 1987. Föroch ñnnar harnorrmän grup-av

avståndetgenomsnittligadetavlägsnaolika haruppfattas somper som
flyktinginvandringen,Samtidigt människorminskat. överoroassom

tillvänjning hatyckskonflikter skapas,kostnader och dedess som en
folkgrup-och utomeuropeiskaSydeuropeiska, östeuropeiskaägt rum.

deolika svenskarnamycketvisserligen alltjämtuppfattas mensomper
årnågra sedan.förså tycktes baraexotiska deinte fulltär varasom

främlings-renodladytterligare indikationutfallethärDet är atten
opinionen.sig inom den allmännaoch rasism inte brederfientlighet ut

etniskanationaliteter ochför olikaSkattning likhetTabell 22.3 av
åld-rangordning för7-gradig skalaMedelvärdeminoriteter. samt

år.18-70rama

199319871981

Medel-Medel- RangMedel- RangRang
värdevärdevärde

1.54 111.441.37 1Norrmän

22.0821.61Finnar 21.45
2.25 342.5432.34Engelsmän

42.5254 2.702.43Tyskar
52.572.27 32.62 5samer

63.774 22 763.83Judar
.9002 67Polacker 3.95

84.4684.755.10 8Greker

95.2295.38llKineser 5.77
5.44 10105.64105.72Turkar
5.61 ll5.65 11Etiopier 5.86 12

125.68125.769zigenare 5.67
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Figur 22.1 Fördelningen i de olika skalstegcn på xenofo-överprocent
bimåttet på inställning till invandring. Särredovisning efter könresp
och ålder.

medelvärdenpáindexetlörfrämlingsfientlighet
7

6

5

4-

3- M5

.24

män
g i1 kvinnor-, l36-45 |ár ü46-55ár 5671 árÅldersgrupper

medelvärdenpáindexetforggg inställningtillinvandring
7

6-

5-

4 ,
s.

3- .
. ,. . .......,..

x á2. lE% i
á manYi1 kvinnorOf 26-35ár 3545: ara46-55ár 55.71Åldersgrupper



Invandrarattityder304

år.ålderskategorin 18-23för22Bortfallet i undersökningen är procent
underrepresenterade.därföruppfattningar kanFrämlingsfientliga vara

inteungdomaränskvärdhet.social Dagens ärfelkällaEn ärannan
avslöjafrågorganskade kandummare utan attän att grovasvara

småvi möjligheterfelkälla harverkliga uppfattning. Dennasin att
hållningaralltså främlingsfientligafinnsför. Riskenkontrollera att un-

Å tänkaskan detandra sidananledning.dennaderskattas attäven av
kri-tabubelagtblivit mindredetlett tilldebatten harlocket-av attatt

dess konsekvenser.invandringen ochtisera

åldrarnaungdomar iblandfrämlingsfientligheten växerHypotesen att
missnöje medväxandealltså finnsår får stöd.inte Däremot18-23 ett

invandringen.medochinvandringspolitiken ytterst

avstånds-invandring ochvår undersökning kritikUtfallet avav -
påståendenetnocentriska stäm-ochfördomsfullatill typiskttagande -

Jaguppmärksammat:harförhållningssätt Ottar Broxdetin sommer
attityder.ungdomensiinslagDettarasist,inte är nyttettär men men

tillinställninggäller ungdomarsdetreservationdennaskall närHur
idagungdomsgenerationenförstås Varför harinvandring mera ne-en

ungdomsgenerationertidigareinvandringtillinställninggativ än

denobservantskäldet godagenerellt finnsRent att gene-ungavara
färdisamhällsfrågor. människorUngaviktigainställning irationens

gångbaralyhörda förregelvuxenrollsinutformamed äratt merasom
medelåldern för längeochsigåsikter dei tiden närmarän se-somsom

teorin bordeden härvuxenidentitet. Enligtsinetablerathardan unga
hyggligmyndighetsåldem kunnaårenimänniskor just runt ge oss en

fram-oftaaktuella tidpunktenvid denmodebetonade ochdebild av
sammanfallainteoch för sigibehöverförhållningssätten. Dessaförda

uppfattningar.befolkningsmajoritetensmed

frågorpolitiskai raduppfattningsinmänniskorändrarSjälvfallet en
ibland kan-erfarenheter ochintryck sinaunderårens loppunder av

demokra-debatt. Detisakargumentintryckunderhända rent enavav
grund-gäller vissadetMendetta.styrelseskicket bygger närtiska

obenägnamänniskor i allmänhetvärderingar attläggande är vuxna
tillfälligarådande ochmodeninte medståndpunkt. Debyta avsveps

jämlik-grundfrågor rättvisa,gäller rörexempelvisdettrender när som
degrunduppfattningdemokrati. Denoch ut-solidaritethet, gersom

Riskenvuxenidentiteten.självaväletablerad delredantryck är aven
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främlingsfient-uttryckungdomar idag aktivtdeär stor att gersom
hålla livet.fast vid dem i Toler-uppfattningar kommerliga att senare

mångfald,tillåtande inställning till ochochöppenhet motsatsenenans,
hållningsnålhet till pluralism viktigarestriktivintolerans, och ären --

vuxenidentitet.i människorsinslag

för-då förstå opinionsförändringen Vilkaden härska viHur
finnsOch, vilka bör vi tillgripa Detklaringsprinciper kan vi tillgripa

frågorna. Vi med komplexainget enkelt har göraatt sam-nog svar
och före-föreställningar-om-varandrahällsprocesser där människors
varandra.och brytsställningar-om-varandras-föreställningar möts mot

fö-förstärka varandra. Dessakan försvaga varandra, ellerDe tvärtom,
för detföreställningar-om-föreställningar utnyttjasreställningar och än

intelligentian.ochandra syftet massmedia, politikeroch detän avena
fråga verklighetsrepresentationer.det konstruktionenYtterst är om av

22.2 Politiska förändringar i omvärlden

förändringar idramatiska politiska1993 har bjuditPerioden 1987 -
ocksåspårlöst inneburitgår förbi. Perioden harinteomvärlden. Dessa

gångnågonSverige. kanskekris och dramatik i Meromvälvningar, än
ståttmångkulturella isamhälletinvandringen och dettidigare har cen-

bildermöjligheter förmedlaMassmediasför samhällsdebatten. atttrum
fått alltbåde och utomlands, harpolitiska skeendet, hemmadetav
artilleri-Bagdad,följa bombningenbetydelse. Vi har kunnatstörre av

bråken anti-ra-skinheads ochmellanbeskjutningen Sarajevo ochav
Kungsträdgården vårai vardagsrum.sister i

sexårsperiodenförändringar i underPolitiska omvärlden den senaste
upphörtkalla kriget hartrycket Sveriges dethar ökat Attgränser.mot

från tredje värl-påverkat flyktvägarsituationen olika Nyahar sätt.
Baltikum. EtniskaRyssland ochOsteuropa,den har öppnats genom

påolika håll Sovjetimperiet. Dei det fornakonflikter har börjat gro
nationalistiskalockat frampolitiska förändringarna i Osteuropa har

f.d.fått så våldsamt iförloppstämningar ingenstans har ett somsom
pågår krigetutrotningskrig, det första regelrättaJugoslavien. Där ett

Hundratusentalsvärldskriget.den europeiska kontinenten sedan andra
bosnier flykt.är
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mångaEtnicitet och nationalism, liksom formerandra kollektivaav
identiteter, förutsätter kategorisering människor, samhällen, sta-en av

i och dom.vi Overordnad den svenska nationella identi-ter termer av
finns kollektiv identitet svenskar delar med andrateten västeu-en som

någorlundaropéer med överensstämmande uppfattningar demo-om
krati, frihet och välfärd.

Denna överordnade identitet västerlänningar har under delstorsom en
innevarande sekel kontrasterats kommunismen och Sov-motav

tvångjetsamhällets förtryck, och ofärd. Med Sovjetsystemets gradvisa
upplösning definitivaoch fall 1991 islam och muslimer i ökandesynes
utsträckning ha kommit inta rollen kontrasterande identitet.att som

fundamentalistiskaDen regimen i Teheran har tydliggjort motsätt-
ningen gisslantagande och dödsdomen Salmanmotgenom genom
Rushdie. Gulfkriget och inte minst det faktum Saddam Hussein höllatt
svensk gisslan fängslad år ocksåi har sannolikt bidragit tillöver ett att
inskärpa negativ bild muslimer. Förmodligen människorären av unga

tongångarlyhörda för dessa äldre generationer. Detän ärmera nya
denna förändrade måste förståomvärldssituation vi aktuellamot som

stämningar i Sverige till flyktingar, flyktingmottagning och
invandringspolitik.

börjanI 1980-talet invandringen flyktingar begränsad. När-av var av
frånhälften dåkom FNs flyktingläger inom för gäl-denmare ramen

år.lande kvoten 1250 flyktingar Flyktingmottagandet reforrne-per
rades 1985. Flyktingar placeras i kommuner där den egentliga intro-
duktionen till samhällslivsvenskt Invandrawerket hannMenäger rum.
inte utreda och placera nyanlända flyktingar i kommuner. Köerna

förläggningenDen tillfälliga efter den andra inrättades. Deväxte. ena
asylsökande tilläts inte arbeta under väntetiden. anlitadesKommuner

inte ursprungligen planerats med i mottagningssystemet. Isom vara
Sjöbo avböjde kommunstyrelsens majoritet förslagInvandrarverkets

flyktingar efter den lokala folkomröstningen 1988 däratt ta emotom
invånarnamajoritet röstade nej till lokalt flyktingmottagande.en av

Sjöbo viktigt förståvill rasism-diskursen i Sverige underär om man
år. flyktingmotståndareSjöbo blev där och flyktingtill-senare en scen

skyndare ansåg,kombatterade inför kamerorna. Vad Sjöboboma själva
vilka deras motiv förpassades till bakgrunden. Tillskyndama,var,
framför allt de inte själva Sjöbobor, givetdet förtog att mot-som var
ståndet flyktingmottagning grundades i rasism. Ja-sidan tilldrogmot



Invandrarattityder 307

sig kulturpersonligheter, författare och andra medlemmar denav mo-
raliska eliten. politiska etablissemanget i Sverige fördömde Sven-Det
Olle Olsson och andra ledare för nej-sidan. SjöboborDe motsattesom

fållanflyktingmottagning i främlingsfientligasig drevs in den där de
tillresta högerextremister. fickvälkomnades Allt maximal täckningav

i massmedia.

från frågan flyktinginvandringensLärdomen Sjöbo attvar om om-
målfattning och mottagningens organisation, kostnader och inte fick

månaderdiskuteras. femton genomförde regeringen iMen bara senare
förespråkade,princip Sjöbo ochden politik Sven-Olle Olsson isom

han fördömdes för. Sedan dess det inte längre tabubelagtär attsom
förhålla ifrågasätta invand-sig kritisk till invandringspolitiken, att
ringen flyktingar Vid riksdagsvalet 1991 kom det nybildade Nyav osv.

friat tilldemokrati direkt in i Riksdagen. Partiet har förtäckt sättett
dem invandringen.avsom oroas

Många människor känner berättigad inför framtiden. Strömmenen oro
år djupasylsökande under har i tiden sammanfallit medav ensenare

nedgång. huvudsakligenekonomisk Publiciteten invandringen harrunt
låg på.långvarit negativ. tid, det, locket JournalisterUnder sägs

medskrev inte eller ärligt problem i sambandöppet om
invandringen. problemen.Men sedan Sjöbo blev det legitimt vädraatt
Och det har gjorts besked, perspektiv.med utan utannyanser,

Ända i Sjöbo flyktingmottagning, dvssedan debatten 1987-88 un-om
våra 18-23-åringars tonårsperiod,der har invandringendelenstörre av

tjugoårenhårt Tonårendebatterats i samhället. och tidigade är yt-en
frågorformativ period livet ställningstaganden inärterst omav egna

alltså märkligtmoral, samlevnad och politik etableras. knappastDet är
spården kritiska debatten förts i samhället hosavsätteratt som ung-

domen. den inställning tillNär vi ungdomliga opinionensnoterar attnu
in-invandring starkt kritisk jämfört med hur den tedde sig 1987är

frågan stårställer sig förvad detta

högerkanten blivit ak-Det uppenbart harär att extremgrupper mera
år.tiva under Forskning bedrivs Helene Lööw och stu-senare som av

dier gjorts journalisten Anna-Lena Lodenius visar högerex-attsom av
några åraktivare idag de för sedan. Dettaär äräntrema grupper var

ingåringen isolerad företeelse i upprustningsvensk allmänutan aven
neonazitiska i Visserligenrörelser Europa. kan motattentaten
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flyktingförläggningar sällan hänföras direkt till medlemmar dessaav
organisationer. Men organisationerna sprider informationsmaterial och
kan inspirera lokala ungdomsgäng till aktioner riktade flyktingar.mot

råder.klimat fruktanEtt Mängden invandrarfientliga aktionerav av
utförts enskilda intryck starkt framväxandesom av personer ger av en

våg högerextremistiska uppfattningar. Sverige-demokraterna ochav
vågandra högerextrema rörelser opinionsmässigsig ridatror en av

framgång. föder motkraft. finnsAttentaten Det uppenbar risk atten en
våldet dåupptrappning det politiska kan komma ske vissaattav grup-

våldsmedel, någotanti-rasister tillgriper har blivitper av som up-
måstepenbart Karl den MänniskorsXII-dagens kravaller. tasoro

våldshandlingar,allvar. allmänhetens sig inteMen uttrycker ioro
mordbränder och gravskändningar.

22.3 Ungdomens villkor

gång iUngdomen gynnad och missgynnad. Gynnad denär ären
ålder ocksåkraft sin livet framför sig. flertaletmed Idag harav unga

frågagod utbildning. Mycket idealbildningen i samhället i livs-av om
stil, smak, kläder, musik och skönhet fokuserar begreppet ungdom.
Man kan tala livetungdomskult. Ungdom skedeärrentav ettom en av

både medelåldern.expanderar ned i barndomen och i Isom nu upp
fråga inflytande egentligasamhällsutvecklingen denöver ärom ung-
domen dock missgynnad. exempelvis intresseorga-Den saknar starka

hårt.nisationer. Vid stigande dearbetslöshet drabbas ungdomar Som
måstesist anställda de först.

I Sverige ungdomsarbetslösheten inte jämfört med andraär stor euro-
peiska någonsinländer. Likväl den idag tidigare underär större än
modern tid. med flyktingar i samhället ungdo-Det skallär utsom som

råderkonkurrerar och bostäder. bristarbete Och i storstädernamen om
lågamindre lägenheter med hyror. besvärligt förDet är män-unga

inkomstförhållandenniskor med osäkra skaffa sig bostad. Par-att egen
nå förstagångsväljare,tierna intesöker det ungdomen hörär sant, men

målgruppertill i för-de samhället politikerna vinnlägger sig isom om
Ungdomsfrågorhand. inte politiskahör till den debattenssta centrum.

våldsamt,hörDet ungdomen till uttrycka sig provokativt ochattnog
odiplomatiskt. tonårenUngdomar i förbereder sig förde ensena
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vuxenidentitet. innebär bl attityder uppfatt-Det och politiskaatt testaa
ningar. Till viss invandringskritiskadel kan dagens uppfattningar vara
del i provokativ jargong och uttryck för ungdomars behovett atten

tillåtna.för det det inte förklaringen.Men hela Idaggränser ärtesta
hårdare.tycks det allmänna tonläget ha blivit Film och rockmusik som

innehåller påfallandeappellerar våldsbudskap.till ungdomar mycket
slagsmålMer tidigare förekommer och vandalisering i sambandän

med idrottsevenemang. Om svenska till lag intesupporters ettunga
slåssdrar sig för med de likaledes svenska anhängarna tillatt unga

motståndarlaget ocksåkan invandrarungdomar komma attgrupper av
kan iattackeras, och de sin komma försvara sig. Ungdomskultu-tur att

innehåller mycket uttryck för sund upprorsanda kri-ochärren som en
också någratik vuxenvärlden. finnsDessvärre exempel hurav

symboler för folkmord och judeförföljelse trivialiseras och förflackas i
syfte. förhållningssättkommersiellt Främlingsfientliga idag inte heltär

sådanaoförenliga med trender inom den internationella ungdomskultu-
ren.

Ungdomar lyhörda för trender i tiden Detär änmera vuxna personer.
tillhör utvecklingen vuxenidentitet. Ungdomens uppfattningar ärav en

därför ofta god indikator aktuella trender i samhället ochen vuxen-
världen.

måsteLikväl jag finns förklaringardet djupare sökas itror att som
åtskilliga såungdomens livsvillkor i sig. Under decennier, länge jag

själv kan minnas i varje fall, särskilda referensgrupper funnitshar med
vilka jämför identifierarungdomar sig och sig och vilka de söker ef-

likasåterlikna deloch bli Namnen skiftar, markörerna exempelvisav.
klädseln och musikpreferenserna, den psykosociala funktionenmen

de här grupperingarna fyller densamma. Min ungdomsärsom egen
vårdixies tids åtminstonesynthare, medan femtiotalets iknuttar,är

klassmässiga avseenden, kan jämföras med dagens skinheads.

Idag tycks emellertid de sociala identiteterna viktigare förvara ung-
någradomen vad fallet för decennier sedan. märks i denDetän var

stridsberedskap manifesteras sociala identiteter hävdasnärsom numera
ungdomsgrupper varandra. Vi det i samband fotbolls-medmotav ser

och ishockeymatcher. Vi det invandrargäng och skinheadsnärser
drabbar Karl den dagen.XII:esamman

såVarför har det blivit de synbarligen relativt flyktiga socialaAtt
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tillhandahåller fåttidentiteter ungdomsgrupperingar ökadhar be-som
någratydelse för ungdomar idag jämfört med decennier tillbaka i tiden

såvitt förstå,sammanhänger, jag kan stabilamed andra,att mera
svårare uppnågrupptillhörigheter identiteteroch för dagensär att ung-

vad fallet för tidigaredom generationer.än var

råder ålderssegregering nå-det svenska samhälletI markant sedanen
långt tjugoårsåldemdecennier. Det dröjer ofta in i innangra unga

alltsåmänniskor kommer i regelbundet innanarbete. dröjer längeDet
människor med visst fog kan tala yrkesidentitet. Ochunga om en egen

yrkesidentiteten väsentlig igrundsten vuxenvärlden. Med yrkes-är en
identiteten följer självständighet, respekt och stoltheten att vetaansvar,

behärskar yrke. Inte minst viktigt yrke och anställningäratt ett attman
ekonomiskt oberoende. Förändringar i familjebildningsmönstrenger

ocksåbidrar till ungdomars kontakter med vuxenlivet och äldreatt
försvåras.generationer Därför har sociala identiteter knutna till

konkurrerande ungdomsgrupperingar med fokus livstil, knutna till
särskilda fotbollslag, fåoch i vissa fall knutna till etnicitet kommit att

iallt betydelse den generationens liv.större unga

återgångNågon förhållandentill förr finnsi tiden givetvis inte. Men
det kan finnas skäl erinra förhöll sig. Fortfarandehur detatt om

år50-talet fickslutet 14 och 15 gamla ungdomar arbete efter haattav
gått åråtta Någonsju eller i folkskola. färdig yrkesidentitet fick de

gång. Påförvisso inte med den tiden industrin personalin-en var mera
Mångatensiv idag.vad den ungdomar arbetarklassen och denän är ur

lägre medelklassen kom därför in i industriföretagens yrkesut-egna
något år såbildningar. Under eller kunde de lärlingar. Poängenvara

de inlemmades relativt yrkesidentitettidigt i vuxenvärld, iattvar en en
många sågoch säkerligen i fall i fackligpolitisk identitet. Deäven en

och lärde sig människor de be-arbetsplatserna. Ochav vuxna
traktades själva mindre egentligaeller denävensom mer vuxna om
myndighetsåldern uppnåddes år.först vid 21

sociala identiteter olika ungdomsgrupper och gängbildningarDe som
tillhandhåller också något traditionella kärnfamiljensdenersätter av

sammanhållning.gemenskap och Familjeforskare har uppmärksammat
nå-förändringarde familjebildningsmönstren slagit igenomav som

få livslångadecennier. Det äktenskapet tycks ha givit vika för ettgra
år.sammanboende under begränsat antal Därefter kommerett separa-

småningomsåtionen, och sammanslagning olika fa-partnersnya av
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miljehalvor till konstellation styvfarniljen. Ett och barnen ny samma-
då tvåkan komma höra till Styvfamiljer respektiveatt genom mamman

fårDet släktingar inte släktingar, det ska levaärpappan. nya som som
tillsammans med under vissa perioder, sig till relatera sigochanpassa
till, plastsyskon ingårsom det kallas bland ungdomar, vilka i sin itur

påhelt styvfamilj sin sida.annanen

farniljetypema,De säkerligen har kommit för deläratt stanna,nya som
förhållningssätti vidare livsstilar och hosmönsterett av vuxna, som,

sådana förhållandende sammanfaller med strukturellaattgenom som
försvårajust ungdomsarbetslöshet, kan barns och ungdomars inträde i

vuxenvärlden.

alltså påtagligt ålderssegregeratVi lever i samhälle pensionärernaett -
för sig, de yrkesverksamma för sig, barn och ungdomar för sig.samt

påfal-Med andra ord, barn och ungdomar idag ilever värld meden
fålande utanförVuxna den familjekretsenträngrevuxna. personer som

barn och ungdomar kommer i kontakt med professionella fostrareär -
någotdagispersonal, fritidsledare.lärare, finnsHär ett tomrum,av som

till viss del kan fyllas förebildermed massmedia erbjuder.som

åMassmedia odlar sin sida den eviga ungdomen. hand-Detmyten om
lar ungdomskult ungdomskultur. Vi detänom en mera om en ser
dagligen i reklamen medelålders svårtOm harsom omger oss. vuxna

ålder, framståsin ide rad olika avseenden sökeratt acceptera om en
dåungdomliga själva, vad har framungdomar i denatt emotsom se

svåra säker och självklar vuxenidentitet Med vilka skavägen mot en
de identifiera sig

lederVart det ungdomar, i färd bilda sigmednär är attsom en vuxen-
identitet försökeroch lyssna sig till vilka budskap vuxenvärldensom
egentligen på,har, vilka hemligheter den innerst inne och vadruvar
den i grund och botten åtrnin-handlar i sitt sökande upptäcker attom,

del vuxenvärlden, kanske just den och hörs istone en av som syns
media ytliga ålderdet planet faktiskt förnekar självsig och sin Jag

detta lägger grunden till osäkerhet framtiden. Och jagtror att en om
kommer tänka Oscar Wildes Dorian Greys porträttatt roman om -

åldrades årenmed inte den bildsköne ynglingen. Vadporträttet men ser
ungdomen i de modeller den massmediala vuxenvärlden till-som
handahåller fårad,Den gammal ungdom sliten och trött.ser -
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fostra till demo-skolan i Sverige lyckatsI väsentliga avseenden har att
med1990-talet kan inte jämföraskrati. Utvecklingen i Sverige

demokratinSverigeWeimarrepublikens Tyskland 1920-talet. I är
intolerantafinner vi givetvis inte baradjupt rotad. Hos ungdomen upp-

ungdomskollektivetdelarfattningar invandrare hos andrautan avom
medkänsla, soli-främlingsfientlighet,vi starkt motett engagemangser

kulturer.intresse för andrakunnighet, vidsynthet och äktadaritet, ett
svårare demokra-krävande fostrasjälvfallet det ochMen är attmera

såfostran kräver mycketauktoritärt. demokratisktiskt fostra Enän att
från fostraren.inlevelsemera av

innebarauktoritära fostran med allt vad denden gamla tidensAtt av
för. vi kan haska vi tacksamma Menförtryck i bortaär stort sett vara

gjorde vi samti-vi spolade det auktoritäragjort misstaget näratt oss
delinte självklartdet auktoritativa. Ungdomar idagdigt med är enav

ungdomsin-ungdomsinriktad ochdelde värld. De tar av enav vuxnas
i sinPå de Varfredag- och lördagkvällarspirerad kultur. övertar stan.

från vuxenvärldenentydiga och tydliga kravtillvaro de gränsermöter
belastade eleverhalvt kriminelltsällan liten halvtInte kan en grupp om

fullfölja sinaför alla andra villundervisningen i klasssabotera somen
medvissa elever har problemanmärkningsvärda intestudier. Det är att
medmedel komma tillskolan saknarskolan rättaattutan attsnarare

finna dedisciplinfrågor misstänker skadet slaget. Jag attatt manav
identiteter särskiltungdomsvärldens socialaför vilkaungdomar är

etniskt intole-ungdomar hör till dekänslomässigt viktiga deär som
mångkulturella delarsamhälleParadoxen i detär attranta. som av

invandrare specielltfinner vi barnen tillSverige har blivit är utsattaatt
för utslagning.

blandfrämlingsfientliga yttringartill medvi skall kommaOm rätta
ungdomsfrågor fårungdomskategorier idag det viktigtvissa är att en

På likavardagliga det minsti politiken. det planetcentral roll ärmera
finnasvisar sig för ungdomarviktigt människor attatt genomvuxna

tillriktar sigden masskulturtill hands och delatt ta somavgenom
ålderssegregeringbryta denAllra viktigast jag sökaungdomar. ärtror

fått egentligen tänkt den.vi har haattutan osssom
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23Kapitel

etableringInvandrarungdomars

LeiniöTarja-LiisaAv

Sammanfattning

invandrarungdomamasförbetydelse eta-Invandringsålder har stor
efterinvandratharungdomarutländskasamhället. Deblering i som

på flestproblemår har17efter fylldaår de flesta förstfyllda 7 om-
andelendockhöggrundutbildning ävenmed enbartAndelen ärråden.

Förvärvsarbets-kvinnorna.blandutbildningeftergymnasialmed
ungdomar.svenskablandhögrearbetslöshetenochlägre ängraden är

oftarekrisekonomiskupplevt änkontantmarginal och harsaknarDe
kommitdäremotdefamiljebildningsområdet harPåsvenskarna.

svenska ungdomar.längre än

ungdomarSverigeihar vuxitungdomarutländska samtDe uppsom
förhållandenlikahar relativtförälderutländsksvensk ochmed enen

kvinnorutländskafärrerelativtungdomar. Mensvenskamed sett unga
flerochutbildningeftergymnasialnågonharSverigevuxit iuppsom

svårig-Ekonomiskagrundutbildning.enbartharhalvsvenska kvinnor
oftarebakgrundutländsk ännågonmedungdomarhar allaheter

Sve-ivuxitungdomarutländskaungdomar. Manligasvenska uppsom
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har högrige arbetslöshet, dock likainte hög de har invandrarsom som
efter fyllda år.7

Detta kapitel opubliceratutgör materialännu skall ingå i Socialstyrelsensett som
antologi invandrares hälsa och sociala förhållanden. Antologin publiceras underom
hösten. Dataunderlaget har framställts Ingrid Sjöberg Statistiska Centralbyrån.av

År 1990 totalt 178 682 utrikesfödda eller utländska medborgare ivar
åldern år16-29 bosatta i Sverige. De 11 befolkningenutgör procent av

åldrar.i dessa Av dem 101 973 utlandsfödda och utländska med-var
borgare. 53 625 de utlandsfödda svenska medborgare medanav var
23 084 de i Sverige födda utländska medborgare folkmängdav var
1991. Talen omfattar inte födda i Sverigeär ochpersoner som vars
föräldrar vid barnets födelse redan hade blivit svenska medborgare. En
femtedel finländare,är 7,5, iraniema ju-norrmän utgörav gruppen
goslaverna danskar och turkar 5 chilenare 4 ochprocent var, po-
lackema 3 Resten, drygt 40procent procentav gruppen. av gruppen
består nationaliteter mindre 3utgör änav procentsom var.

23.1 Varför studera invandrarungdomars etablering

En rad omständigheter vi bör förväntagör skillnader mellanatt oss
svenska och utländska ungdomars etablering i det svenska samhället.
Det avgörande det sigär ungdomarnasrör självstän-mest om om egen
diga invandring eller deras föräldrar också finns i Sverige. Denom

kommer själv har åtminstonenaturligtvis tagit det tillsom steget vux-
enlivet, han eller hon har flyttat föräldrahemmet.att ut ur

Invandringsålder har betydelse. En del invandrarungdomamastor av
har vuxit i fåttSverige, har den allra första socialiseringenupp genom

ha vistats svenskt daghem, andra har visserligenatt ingen erfa-ett
renhet daghem gåtthar i den svenska frånskolan ända förstaav men
klass. En relativt liten har flyttat till skolåldemSverige i ochgrupp
många först årefter fyllda 17 alltsåoch har inte omfattats denav sven-
ska skolplikten huvud fåttDe haröver sin utbildning i utlandettaget.
och utbildningens såväl innehålllängd kan variera deIavsevärt.som
närliggande länderna skolan jämförbarär med den svenska skolan
medan andra länder, exempelvis Turkiet, har mycket kortare skolplikt
och den efterlevs såinte särskilt det gäller flickorna. Detnär ärnoga
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utbildningsvenskutländsk ellereventuellenbartnaturligtvis inte som
föräldraroch demföräldrar härhar sinademskiljer mellan varssom

betydelse. Avenekonomiskdetminst harSverige. Intefinns iinte om
sinaekonomiskt förbidrautlandet kaniockså borföräldrar ung-som

självamöjligheteråtminstone mindredeSverige hari attdomar upp-
till Sverigesitt barnhahjälp. Attbehöverungdomarna sänttäcka när

oftabetyderirakieriranier ochblandsärskiltförekommitharvilket
säkertungdomarnafrån föräldrarnauppoffringså ekonomisk attstor

nödfall.ihjälpekonomiskytterligare äninte ber annatom

kommervilkabåde gällerdetselektivt,alltidMigration sker när som
invandrarungdomarna ärdelenåtervänder. Störstavilkaoch avsom

arbetskraftsin-70-talets60- ochbarn tillbosattai Sverigefortfarande
framför alltochnordiska ländernafrån övrigadekomvandrare som

fråndå främstländer ochockså från utomnordiskafrån Finland men
rela-anläntFrån Turkiet harTurkiet.Grekland, ettJugoslavien, senare

assyriersyrianerochkurderflyktingar, främstpolitiskaantaltivt stort
delåtervänt hemhariinvandrarnagrekiskamedan de stort sett men en

ungdomarnaobetydlig delickeSverige.i Enfinns kvarungdomar av
ingår.adoptivbarnenflyktingar. Avenårens politiskautgörs senareav

med ellerinvandringsmotiv,olikamed sina utanföräldrarAlla dessa
ifrågabeteendepåverkar barnsåtervända, sinapå attplaner omatt

inriktning. En-längd ochbåde gäller dessdetutbildningvälja närt.ex.
dåligarelativtturkiska barnsexempelvisförklarasEyrurnlu 1992ligt

igrundskolanvidutbildningenochutbildningsresultat stannaratt
ekonomiturkisk görexisterardetblandGöteborg attannat somenav

eko-familjensbidra tilltidigt börjaungdomarnamöjligt fördet att
utbildningså mycketinteungdomarna utanDärförnomi. satsar

resultatLiknandearbetslivet.itidigtskall kommade utattmera
TenstaRinkebyibland turkarnaundersökningi sinSimilä 1987fick

särskilt detycksfallet däremotfinländskadetStockholm. Iutanför
återvända tillväljautbildning,i sina barnsinvesterarföräldrar, attsom
Beroende1994.Sirnilä,börjar skolanredan barnenFinland när

alltså valmöjligheterolikakommer har defrån invandrarnavilket land
Sverige förflyttar tilldelframtid. Ensina barns attplanerardenär

frånflyttaväljaandra kanfå utbildning medanbraskallbarnen atten
ochkulturfå utbildning. Avenskall brabarnSverige för derasatt en

ungdo-vadbetydelse förharinvandrargrupprespektivetraditioner i
förväntas göra.marna
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Invandrarungdomars etableringsmöjligheter påverkas diskri-även av
mineringen i samhället. Det finns ingen litteratur förekom-nästan om

diskriminering direkt frånhandling någon någon imen motsom sven-
förhållanden.ska Invandrare oftare svenskarnaän de har bli-attanger

vit felaktigt eller orättvist behandlade till exempel bostadsförmed-av
lingen, socialnämnden, arbetsförmedlingen, arbetsgivaren, fackföre-
ningen försäkringskassanoch Leiniö, 1984; Drobnic, 1990. Invan-
drarungdomarna har högre arbetslöshet svenska bådeungdomarän när
arbetslösheten högär arbetslösheten låg.när Wadensjöär 1992som
har jämfört inkomster mellan svenska och utrikesfödda med svenska
akademiska examina. Han fann endast socionomer och läkare hadeatt
lika inkomster oberoende härkomst. I alla andra yrken hade deav ut-
landsfödda signifikant lägre inkomster.

23.2 Data och redovisningsgrupper

Undersökningsmaterialet består 1986-1991 års ULF-undersök-av
ningar. Redovisningen omfattar mellan 16 år,och alltså29personer
födda årenmellan 1957 och 1975, i intervjun har åtmin-angett attsom

föräldrarna eller har varitstone utländskär medborgare. Materi-en av
alet omfattar 728 ungdomar mellan 16 och två29 med utländska
föräldrar. ingårDärtill 662 ungdomar förälder svensk; 93ärvars ena

dem födda i Sverige. tvåär De med utländskaprocent föräldrar in-av
delas i efter invandringsålder; födda i Sverige 13 eller in-grupper
vandrade före skolåldem 18% och de har flyttat till Sverige ef-som

fyllda år.7ter

Med denna indelning fångasöker vi graden utländskhet, vilket iav
detta fall betyder hur del den tidiga socialiseringen harstor ägtav som

i utlandet respektive i Sverige. I praktiken betyder det skiljervirum att
mellan dem fåtthar sin utbildning i Sverige och dem grund-som vars
utbildning från utlandet.är För enkelhets skulle kallas förgrupperna
utländska två utländska föräldrar, halvsvenska en svensk, ut-en
ländsk förälder och bådasvenska föräldrarna svenska.

Av tvåmed utländska föräldrar och antingen födda i Sverigegruppen
eller flyttat årshit före ålder7 drygt hälften 54%är finländare. Drygt

tionde antingen norskär eller dansk och sju har sittvar procent ur-
någoti de tysktalande länderna. Knappt 6 har jugo-sprung av procent
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flyttat till Sverige underungdomar harslaviskt Av de somursprung.
skolåldern finländska föräldrar,19 11eller efter har procentprocent

från6 härstammareller norska föräldrar. Knappthar danska procent
medi Asien. IJugoslavien 20 har sittoch procent gruppen enursprung

finsk i 38utländska föräldernsvensk utländsk förälder denoch ären
tysktalande i 16fallen, övrig nordbo i 17 och procentprocent avav

förälderoch franskhar svenskfallen. Fem procent enav gruppen en
förälder.något östeuropé andrafärreoch en som

Något valet analys23.3 avom

enkla frekvenserredovisas i formmaterialetempiriskaDet utanav
ellerförekomstensignifikanstestning. varje avsnitt harI ett parav en

lo-med hjälparbetslös,egenskaper, ha jobb, testatsattt.ex. att avvara
kunnautvecklad förLogistisk regressiongistisk regression. är att testa

kan för-i olikaförekomsten egenskapskillnaden i grupperav enom
skillnadstatistiskt säkerställddet finnsellerklaras slumpen om enav

slagsmått metodenproducerasDe ärmellan ettavgrupperna. som
oddset harisken ellerregressionskoefñcienter talar att egen-som om

någon jämfört medifråga mindre iellerskapen är större an-grupp
väljsvissmaterialet eller medgenomsnittet förtingen grupp, somen

Dennaskillnaden mellanhurvid analysen ärsamt stor grupperna.
riskuttrycki kommeri oddskvoterskillnad uttrycks texten sommen

dettamed oddskvot. Ianvändasoch överrisk synonymtatt samman-
16-19-ochoch kvinnorutförda förhang analyserna män separatär

svenska ungdomarJämförelsegruppenåringarna bortselekterade. ärär
där iåldern år, lika med Här ochvärdedärtill 20-24 vilkas ärav

från ellerarbetar-ungdomarna kommerbetydelsentexten av omanges
ål-iDå svenska arbetarbarnjämförelsegruppentjänstemannahem. är

godår. finna modeller medinte i första hand20-24 Syftetdern är att
mått utländskeffekten olika gradanpassning att ettutan avavge

bakgrund.

år16 1923.4 Ungdomar mellan och

16-19-åringar för de skulle kunnatillräckligtAntalet särre-är stort att
två antingenutländska föräldrar ochdovisas i med ärsomgruppen

år, i medhit före fyllda 7födda i Sverige eller har invandrat gruppen
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svensk och utländsk förälder naturligtvis bland svenskarna.samten en
fåDäremot de för iär har invandrat under eller eftergruppen som

skolåldem. Vi alltså fåskulle inte någonmed inte har vuxitgrupp som
i Sverige. Det betyder alla omfattas svensk skolplikt ochattupp av

grundutbildningen regleras det mycket enhetliga svenska utbild-av
ningssystemet. Enligt nyligen publicerad utredningen om ursprung
och utbildning omkring l6-18-åringarna80är i heltidsut-procent av
bildning och läser in olika fonner gymnasieutbildningar SOUav
1993:85; 54. Det enda i kan variera vilkenärstort setts som gymna-
sieutbildning ungdomarna har valt. påverkanEventuell utländsksom
får i praktiken inget spelrum i de omständigheter intresseärsom av
här. förekomDet heller inga skillnader mellan skullegrupperna som
föranleda särredovisning dem.en av

23.5 årUngdomar mellan 20 och 29

Vid fyllda år20 börjar eventuella skillnader mellan olika ungdoms-
Såväl grund- gymnasieutbildningen för de flestaärgrupper synas. som

avslutad och vidareutbildning eller förvärvsarbete påbörjad. Tonårsti-
den och det dagsär över vuxenlivetär flyttatränaatt attgenom
hemifrån och sörja för sitt uppehälle, oftaock med bidragatt eget om
från föräldrarna. Redovisningen inleds med beskrivning utbild-en av
ning, under utbildning, avslutad utbildnings nivåär senastom man

utbildningens inriktning. Därefter kommer uppgifter förvärvs-samt om
arbete följt utflyttning från föräldrahemmet och sedan ekonomi.av

avsnittNästa handlar parbildning och föräldraskap och sist kom-om
fackligt och politiskt deltagande.mer

23.6 Utbildning

Den kanske viktigaste inför ungdomarnas etablering iresurs vuxen-
världen utbildning. Tillverkningsindustrinär inkomstkälla harsom
minskat under årtiondena.de Datoriseringen införtshar inomsenaste
såväl tillverknings- tjänstesektom. påEn analys bygger desom som

levnadsnivåundersökningarnaolika visar de befintliga arbetenasatt
kvalifikationsinnehåll framstår stabil tiden. Däremoträtt har denöver
strukturella förändring skett i Sverige lett till den genomsnitt-attsom
liga kvalifikationsnivån hos arbetskraften har stigit Szulkin och
Tåhlin, 1994; 115. En nödvändig, också inte tillräcklig, förut-s. om
sättning framgångför inom arbetslivets område för utländska ungdo-

de har minst likaär bra utbildningatt svenska ungdomar.mar som
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utländ-sigutbildarfrågan försöka besvaravi skallförsta är:Den som
Får deungdomarsvenskautsträckningiska ungdomar ensomsamma

utbildning Harsvenska ungdomarslikvärdig medutbildning ärsom
någon förbetydelseutländskhetbakgrundens gradutländskaden av

hela sintillbringatså hardetill exempelutbildningsvalet, att som
beteende dei sittsvenskarnalika änskulleskoltid i Sverige meravara

utländsk för-ochsvenskde medellerhar invandrat enensenaresom
två föräldrarutländskameddesvenskarnaskulle liknaälder änmera

23.6.1 Kvar i skolan

möjligtintervjun. DetföreveckanutbildningUppgiften varavserom
förvärvsarbetaochstuderatill exempelalternativ,flera attatt ange

söktemedanoch studeraarbetslösellerdeltid,hel- eller att manvara
studerade.allafå Uppgifternajobb.väntadeeller att ett avser som

20-29-åriga ungdo-blandstuderandeAndelenTabell 23.1.
invandrargruppernaolikadeskillnader mellansamtmar

logis-studerandei riskenungdomar attoch svenska vara
regression.tisk

år:25-2920-24 ar:
KvMKvM

23.125.315.3utländska 29.1föräldrarnaBada
SverigeflyttatiFödd

ll.912.09.720.1álderårsföre 7
28.031.722.6år 41.0fyllda 7Invandrat efter

13.7 14.017.923.5förälderutländskEn

12.412.218.6 23.2ungdomarSvenska

Regressionsanalys:
KvinnorMän

p-värdeeffektp-värdeeffekt

SverigeflyttatiFödd
0.8790.930.52 0.168ålderårsföre 7
0.3410.002 0.77år 3.26efter 7Invandrat

0.79 0.4770.049förälder 2.06utländskEn
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åldernI 20-24 studerar andel utländska svenskastörre änen av av
pojkar lägre andel åldernutländska svenska flickor. årI 25-29änmen

andelen studerande bådabland utländskaär ungdomar könen.störst av
Skillnaden helt de höga studerandeandelarna blandutgörs de ut-av
ländska ungdomar har invandrat efter år.fyllda skillnader7 Ingasom
mellan kvinnorna dock signifikanta däremot mellanär männen.men
Såväl utländska århar invandrat efter fyllda 7 halvsven-män som som
ska har signifikant andel studerande svenskamän större än män, när
åldern konstanthållen. Gruppen utländskaär har invandratmän som

bestårefter fyllda sådana7 till fjärdedelar invandrathartre av som
år,efter fyllda 17 vilket betyder de har utländsk grundutbildning.att

En del dem i Sverige just för studera och de har i avsiktär attav som
årenshär främst politiska flyktingar med aspiratio-äratt stanna senare

medelklasspositioner nåi samhället. För det krävs högattner
svensk utbildning.

Utbildningsnivå23.6.2

Utbildningsnivån den högsta avslutade utbildningen. Det betyderavser
går fården i grundskolan utbildningsnivånhär avslutadatt som

grundskola och den studerar utbildningslinje universitetetsom en
finns treårigti minst gymnasium eftersom universitetsut-gruppen
bildningen Utbildningsnivåninte avslutad. illustreras i diagramär
23.1. Om vi börjar med märker först andelen medmännen attman en-
bart avslutad grundskoleutbildning klart högre bland de utländskaär
och särskilt bland dem har invandrat till Sverige först efter fylldasom

år. åldern år7 I 20-24 fördelningen lika för allaär harrätt grupper som
vuxit i Sverige. två-årigDe flesta har avslutat gymnasieutbildningupp

alltså någonoch har form yrkesutbildning. Bland utländska ungdo-av
har vuxit i Sverige 3-årigtandelen med enbartärmar som upp gymna-

sium lägre bland halvsvenska och svenskaän ungdomar; i först-den
nämnda fortsätter pojkarna till eftergymnasiala utbildningar,gruppen
åtminstone l-åriga,till i utsträckning tvåi destörre andraän
grupperna.
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svenskaochutländskablandutbildningavslutadHögsta23.1.Diagram
år.25-2920-24 ochåldersgruppernaikvinnorochmän
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Tabell 23.2. Skillnader mellan utländska och svenska ung-domar i andelen har enbart grundutbildningsom och i
andelen har någon eftergymnasialsom utbildning. Logis-
tisk regression.

Män: Kvinnor:
effekt p-värde effekt p-värde

Enbart grundutbildning:

Född i Sverigeflyttat
före 7 ars ålder 0.95 0.866 1.21 0.476

Invandrat efter fyllda 7 ár 2.76 0.000 2.33 0.000

utländskEn förälder 1.33 0.106 1.58 0.019

Eftergymnasial utbildning:

iFödd Sverigeflyttat
före árs7 álder 0.97 0.873 0.68 0.054

Invandrat efter fyllda 7 år 1.02 0.900 1.44 0.019

utländskEn förälder 1.06 0.663 0.80 0.156

åldersgruppenI år25-29 skillnadernaär mellanstörre Härgrupperna.
utländskaär ungdomar har vuxit i Sverige och svenskasom upp ung-

domar lika varandra; i denmest utländska finns något färregruppen
med eftergymnasial utbildning. ålderI denna de utlänningarär harsom
invandrat till Sverige först efter fyllda år7 ganska brokig ut-en grupp
bildningsmässigt: hälften har högst ett-årigt gymnasiumav gruppen
jämfört med till exempel fjärdedel bland svenskarna och femte-en en
del bland utländska ungdomar har vuxit i Sverige. Skillnadensom upp
mellan svenskar och utlänningar i andel har 3-årigminst efter-som
gymnasial utbildning obeñntlig.är Den enda statistiskt säkerställda ut-
bildningsskillnaden mellan svenska och utländska män deär att ut-
ländska harmän invandrat efter fyllda år7 harsom gångernästan tre
så risk svenskastor hamän enbart grundutbildning.som att Denna
skillnad finns också mellan de i Sverige utländska ochuppvuxna sven-
ska vimännen kontrollerarnär för deras föräldrar arbetareär ellerom
tjänstemän. Utländska arbetarsöner har dubbelt så risk hastor att stan-

vid grundutbildningnat svenska arbetarsöner.som
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sigvisar detkvinnornaförmotsvarande bild attvi sedanStuderar
blandlikainteolika ärmellan de storaskillnaderna somgrupperna

grundut-avslutadharinteandelenmed undantagmännen enett som- tillinvandratharkvinnorutländskablandrelativt högbildning är som
åldersgrupperna.år. gäller bäggeDettafyllda 7efterSverige först

högstkvinnornasvenskade60år drygtharåldern 25-29 procentI av
bland defyraundermed ut-jämförtl-årigt gymnasium trestrax av

fjärdeUngefärSverige.ivuxitharkvinnorländska varuppsom
3-årigtminstutbildningnågon utöverålder hari dennakvinnasvensk
sju harfylldaefterinvandratharkvinnorUtländskagymnasium. som

medandelgrundutbildning störreenbartmedsåväl andelstörre som
ikvinnorsvenskamedjämförtutbildningeftergymnasialnågon samma

harsådana70består till nästan procentåldrar. Gruppen somav
Sannoliktnordbor.tredjedelår, ärfyllda 17efterinvandrat envarav

tredjedelEndastinvandringen.vidselektioniförklaringen avligger en
vil-arbetarbakgrundår harfyllda 7efterinvandratharkvinnorde som

utbildningmedandelenhöga ut-till dendelförklaringkanket vara en
gymnasium.över

utbildning änlägreSverige harivuxitharkvinnorUtländska uppsom
efter-skaffat sigharbestår deifrämstSkillnadenkvinnor. attsvenska

Dekvinnor.svenskaomfattningmindre äniutbildninggymnasial
andelhögresignifikantharfrån arbetarhemkommerdembland som

från arbetarhem.flickorsvenskagrundskoleutbildning änmed enbart

skaffar sigintebamarbetskraftsinvandramasalltsågällerGenerellt att
finländskaungdomarsvenskautsträckningiutbildning somsamma

ungdo-kvinnligafinländskaDegruppen.54%ungdomar utgör av
signifikant hö-invandringsålder haroberoendematerialeti avmarna

kvinnligabåde manliga ochgrundutbildning ochenbartrisk haattgre
utbild-eftergymnasialnågonharisksignifikant lägreungdomar atten

sydeuropeiskai denBåde kvinnorochsvenska ungdomar. männing än
signifikant högreturkar harspanjorer,italienare,jugoslaver,gruppen

faktorgrundutbildning. Enenbarthaungdomarsvenskarisk somän att
påverkabefunnitshar1989Soininen,sammanhang sei andra t.ex.

försighar bestämtföräldrarna attframtidsplaner ärungdomars om
leverungdomarDeåtervända hemlandet.tillSverige elleri somstanna

imindresigbosättning,framtidafamiljensosäkerheti engagerarom
ochåtervändabåde de kommersamhällsfrågoma de attattän vetsom
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de familjer har bestämt sig för i Sverige.vars Denatt sydeuro-stanna
peiska utbildning är polariserad. Tidigaregruppens resultat harmera
visat jugoslaviska ungdomar påatt bra utbildning oberoendesatsar av

de planerar återvända hem eller inte Sin1i1ä,attom 1987, 1994; Wel-
les-Nyström, 1988. Resultaten istämmer drag med de resultatstora

Sirnilä 1994, op.cit fick. Hans material omfattadesom alla födda
mellan 1953 och 1970 och han hade möjlighet kontrollera för vik-att
tiga bakgrundsfaktorer såsom föräldrarnas utbildning och uppväxt-
hemmets sammansättning tvåen eller föräldrar.

23.6.3 Utbildningens inriktning

Utbildningens inriktning avslutad utbildning. Universitetsutbild-avser
ningens inriktning har bestämts det i vilketämne ungdomarna harav
flest Vi redovisarpoäng. inte utbildningar endast eller ettsom en par

ungdomarna harprocent valt, till exempel lantbruk, trädgård,av
skogsbruk och fiske eller och kommunikationertransport också ärsom

utbildning få väljer, dessaytterst har slagits ihopen tillutansom en
övrig-kategori. Uppgifterna illustreras i diagram 23.2.

åldersgruppernaJämför vi 20-24 och år25-29 med varandra ser man
frekvenserna blandatt svenska i detmän är identiska.närmaste Endast

förskjutningarsmärre finns från den till den åldersgruppen;äldreyngre
det finns aningen fler 25-29-åringar 20-24-åringarän med pedagogisk

vårdutbildning.respektive Alldeles uppenbara skillnadernaär mellan
de två åldersgrupperna utlänningar har invandrat först efter fylldasom

år.7 Bland de har hälften såöver länge ingenän särskild inrikt-yngre
ning alls sin utbildning har fåttbara allmänutan grundutbildning.
Denna andel sjunker med tioän procentenheter åldersgruppentillmer
25-29 år. Vad sedan gäller själva inriktningen på pojkarnas utbildning
står det klart det iär tvåbaraatt utbildningarstort sett gäller in-som -dustri, hantverk, teknisk eller naturvetenskaplig utbildning, vilka över-

eller förvaltning,väger, handel, kontor. Utbildning inom industri,
hantverk betydligtäretc. sällsynt bland de utländska mänmera som
har invandrat efter fyllda årsju blandän svenska män.
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bland utländska och svenskaUtbildning efter inriktning23.2.Diagram
25-29 år.20-24 ochkvinnor i åldersgruppernaochmän

år25-29Mån20-24resp

I Övrigt
E]Sørviceyrkmmm
E Várdubildihg
E] lndistrthanvark.teknisk

Fbrvalming.handel,komer
Pedagogisk

III]Esteiislnhumaristisk.rel.
I grundulbildrirgAllmän

mm
om

år20-24 25-29Kvinnor resp

I
I Övrig
D Sarviceylkenmm
E váramunaning§
E tekniskInduslrLhamverk.

lwsdel.komerFürvaltring.
x

[1]]Estetisømmmsiisk,rea,
I gmndulbildnrgAllmän

m.w
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Tabell 23.3. Skillnader mellan utländska och svenska ung-
idomar andel har utbildningvalt inom förvaltning,som

handel, inomkontor, industri, hantverk, teknik eller na-
iturvetenskap andelsamt valt várdutbildning. Logis-som

tisk regression.

Män: Kvinnor:
effekt p-värde effekt p-värde

Förvaltning, handel, kontor etc:

iFödd Sverigeflyttat
före års7 ålder 0.87 0.604 1.39 0.099
Invandrat efter fyllda år7 0.72 0.216 0.71 0.072

utländsk förälderEn 1.02 0.925 0.97 0.849

Industri, hantverk, teknisk eller
naturvetenskaplig inriktning:

i SverigeflyttatFödd
före 7 ars ålder 1.22 0.286 1.02 0.957
Invandrat efter fyllda år7 0.51 0.000 1 70 0.045

utländsk förälderEn 0.84 0.205 O 84 0.594

Vårdutbildningz

i SverigeflyttatFödd
före års7 ålder 1.45 0.539 0.63 0.085
Invandrat efter fyllda 7 år 1.38 0.544 0.47 0.001

utländsk förälderEn 0.90 0.838 1.11 0.571

För kvinnorna gäller för det första det skillnad ål-mellanär störreatt
dersgruppema det bland alltsåän vilket kanmännen, betydavar att
kvinnorna oftare än avbrottmännen i sin utbildning.gör För detett
andra väljer kvinnor mellan flera olika inriktningar vadän männen gör.
För det tredje någonandelenär speciell inriktning sinutan ut-
bildning såvälbland utländskastörre halvsvenska kvinnor jämförtsom
med svenska kvinnor det sig drygt femterör svensk kvinna iom var-
åldern något25-29, fler bland utländska kvinnor har vuxit isom upp
Sverige, ytterligare något fler bland halvsvenska kvinnor nästan 30%
och ganska exakt 40 de utländska kvinnor har invan-procent av som
drat till Sverige först efter fyllda år.7

Vad sedan gäller själva inriktningen det främst förvaltning,är handel,
kontor vårdutbildningmil. Vårdutbildninggäller.samt populä-ärsom

bland svenska och halvsvenska kvinnorrast medan förvaltning, kontor,
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ihar vuxitutländska kvinnorhandel populärast bland deär som upp
teknikindustri, hantverk, ellerSverige. Utbildning inom naturveten-

invandrat tillkvinnor har Sve-populärare bland utländskaskap är som
år kvinnor.efter fyllda bland svenskarige först 7 än

on1rå-utbildningar inom dessaungdomarna väljerhalvsvenskaDe tre
kvinnorungdomar. utländskautsträckning svenska Atti likaden som

vårdutbildningår lika oftaväljerefter fyllda intehar invandrat 7som
vårdyrken generelltförklaraskvinnor kan delvissvenska attavsom

skillnaden mellankunskaper i svenska. Denkräver goda största sven-
såändå inteutländska än längeutländska ungdomar deska och är att

endast harnågon sin utbildningsärskild inriktning allshar valt utan
å i familjebild-skillnadergrundutbildning. sin sida kan beroDetta

familj tidigtungdomarna bildarsydeuropeiskaningsmönstret. De
utbildningNioårig mycketgrundskola kan tyckasLeiniö, 1984. vara

20-års-gifta sig kringflicka förväntastill exempel turkiskför somen
giftermåletså möjligtåldern snabbt efteroch skaffa barn som

Kocktürc-Runefors, 1991.

23.7 Förvärvsarbete

ungdomarna harbörja förstverklig bemärkelseVuxenlivet i närantas
fallen betyder devilket i de flestaförsörja sig själva,möjligheter attatt

till exempel harHörnqvist 1994har varaktigt jobb. grän-bör sattett
minstjobb har ipå skall ha haftungdomarna varatettatt sexsomsen

konstaterade förmånader. Schröder, 1991Schröder och Sehlstedt
frånarbetsmarknadssynpunktår ungdomarnafem sedan äratt vuxna ur

23-åringamas arbetskraftsdel-år. definitionmed 23och Deras attvar
långa delti-till delenabsoluttagande högt och arbetena störstavarvar

ungdomsutbild-följd den förlängdaheltider 39. Tillder eller s. av
19-20-årsåldem.vidsöka arbete förstbörjar de flesta ungdomarningen

vikariatåren tillfälliga jobb ochförsta innebär perioderDe varvatav
utbildning.perioder arbetslöshet ochmed av

Andeleni diagram 23.3.förvärvsarbetande totaltAndelen anges
från ålders-procentenhetermed ungefär tioförvärvsarbetande stiger

år bland utländska25-29 bland20-24 till mänmännen utomgruppen
år. inte förvärvsar-deras del stigerhar invandrat efter fyllda 7 Försom

förvärvsarbetarGenerelltprocentenheter.betsgraden än ettmer par
omkring fyrai relativt liten utsträckningdenna män av sexgrupp -

i de andrajämfört med 8-9 tiobland dem grupperna.av
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23.3.Diagram förvärvsarbetandeAndelen efter anställningsfonn bland
utländska och svenska och kvinnor i åldersgrupperna 20-24män och
25-29 år.

årMän20-24 25-29resp
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lägreaningenförvärvsarbetsgrad än männensärKvinnornas an-men
något25-29-åringarna arbetarlikt männens.rättmönstret meraärnars

likadanolikade ärmellanrelationen20-24-åringarna och gruppernaän
utländskahar dehärAvende olika män.mellan grupperna avsom

Sverige denisinhelatillbringat svagastehar uppväxtintekvinnor som
arbetsmarknaden.anknytningen till

och förvärvs-anställningtillfälligfast elleriindelatFörvärvsarbete är
familjemedlemmedhjälpandeellerföretagarearbete somsom

anställdaungdomarnamajoritet ärövervägande23.3. Endiagram av
20-24-årsåldem.iredananställningmånga fastharförvånansvärtoch

utländskadebland män60omkringdet utomAv är procentmännen
fasthälftenår; har knapptdemefter fyllda 7invandrathar avsom
fastår andelenåldern 25-29ålder. Fortfarande i äranställning i denna

med 70-80jämförthälftennågotendasti denna överanställda grupp
svåraretydligenanställningarFasta ärövrigai deprocent grupperna.

skillnadenåldern 20-24 ännubland I ärfå bland kvinnor män.änatt
tiodrygtkvinnorochsvenskamellan mänsärskiltinte utomstor

blandökar,denkvinnoranställda utomfastfärreprocent men
tidsbegränsadetillfälliga,år. harKvinnornaåldern 25-29isvenskarna,

i stället.anställningar

Vika-vikariatsanställning.tillfälligt arbete ärvanligasteDen typen av
jobbenDärefter kommerkvinnor.blandvanligasärskiltriat är unga
ungdo-ungefär 10då medandå och procenttimanställd avmensom
timan-3-4omkringvikarier arbetar procentarbetar somsommarna

beredskaps-praktikjobbochdå. Provanställningardå samtochställda
2-3vanligaungefär likasinsemellanungdomsplatsjobb eller är pro--

anställningar.sådanaharungdomarnacent av

totalt 6företagfarniljemedlems äriföretagaremedhjälpareAndelen
högstnågot ochhögresiffran nästungdomarsvenskaBland ärprocent.

Ovanligastförälder.utländsk ärsvensk ochmedungdomarbland enen
skolåldem ihelahar bottungdomarutländskablandföretagande som

Sverige.

Regressionsanalys

harandelentabell 23.4redovisas iuppgifterDe somavsersom
jobb.tillfälligtellerfastdet sigoberoendeförvärvsarbete rör omav om
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Utländska ungdomar har oberoende kön endast tredjedels chansav en
förvärvsarbeteha huvudatt över jämfört med svenska ungdomar.taget

någotAtt äldre, i detta fall mellan 25 och år29 i stället för mellanvara
år,20 och 24 har betydelse för ungdomarnas förvärvsarbete.stor För

betyder detmännen tredubbel föroch kvinnorna dubbel chans att vara
förvärvsarbetande.

Tabell Skillnader23.4. mellan utländska och svenska
iungdomar andel har förvärvsarbete. Logistisksom re-

gression

Män: Kvinnor:
effekt p-värde effekt p-värde

iFödd Sverigeflyttat
före árs7 álder 1.02 0.933 1.20 0.471

Invandrat efter árs7 ålder 0.33 0.000 0.33 0.000

utländsk förälderEn 1.02 0.926 0.86 0.418

23.8 Föräldraledighet, hemarbete

Var sjätte kvinna, svensk, halvsvensk eller utländsk, ålderni 25-29
vuxit i Sverige, tjänstledig för vård barn vid intervju-som upp var av

tidpunkten tabellen redovisas ej. gångerDet såär andeltre stor som
bland de utländska kvinnor har flyttat hit skolål-under eller eftersom
dem. Män föräldraledigaär i mycket liten utsträckning, någoninte i

uppgår andelen till tvågrupp procent.

Hemarbetande dem i intervjun inte har någonavser angettsom annan
sysselsättning skötsel det hushållet.än alltsåDe varken för-ärav egna
värvsarbetande eller till exempel studerande, pensionerade eller ar-
betslösa enligt utsago.egen

åldersgruppenI 20-24 detär kvinnor hemarbetandemest ärsom
med undantag utländska flyttat tillmän Sverige efter fyllda 7av som
år, vilka 15 hemarbetande. Det i dennaprocent är detav var grupp som
också finns flest hemarbetande kvinnor, 26 Var fjärde kvinna iprocent.
åldern år25-29 inte har tillbringat hela sin i Sverigeuppväxt ärsom
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åttondesjätte ochmellandennahemarbetande. I män är varvargrupp
andelen hemar-medföri Sverigevuxithahemarbetande. Att attupp

lågt.bete är

Arbetslöshet23.9

sådubbeltiarbetslösabakgrund nästanutländskmed ärUngdomar
ungdomarutländskaungdomar. Desvenskaomfattning somstor som

arbetslöshetdrabbasSverigeisinhelatillbringat uppväxtinte har av
SärskiltSverige.ivuxitharungdomarutländskadeoftare än uppsom
årfyllda 7Sverige efter ärtillår anläntharåldern 25-29i ar-män som

utsträckning.ibetslösa stor

genomsnitt arenföriarbetslösaAndelenTabell 23.5.
skill-och20-29-áriga ungdomar. Procentbland1986-1991

regressionlogistiskarbetslösriskeninader att vara

ár:25-29år:20-24
KVMKvM

4.98.67.4utländska 7.9föräldrarnaBåda
SverigeflyttatiFödd

1.76.33.010.7ålderföre års7
6.29.713.04.1árfyllda 7efterInvandrat
4.62.54.82.9förälderutländskEn

3 62.65.44.4ungdomarSvenska

Regressionsanalys:
Kvinnor.Män:

p-värdeeffektp-värdeeffekt

SverigeflyttatiFödd
0.5900.790.0222.07ålderársföre 7
0.0340.000 1.77år 3.00efter fyllda 7Invandrat
0.1111.510.6880.88förälderutländskEn
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Utländska har signifikant högremän risk för arbetslöshet svenskaän
riskenmän för de demär ännu större har invandrat eftermen av som

fyllda år7 för dem antingenän födda här eller har invandratärsom
7-årsåldem.före Att kontrollera för utbildning mellan för-grupperna

ändrar inte resultaten. Av utländska kvinnor har de invandrat eftersom
årfyllda 7 överrisk arbetslös jämfört med svenska kvinnoratten vara

medan de utländska kvinnor vuxit i Sverige och halvsvenskasom upp
kvinnor inte har signifikant högre arbetslöshetsrisk svenska kvin-än

Ekbergs 1990 analys arbetslöshet efter invandringsår visarnor. attav
kortare vistelsetid desto arbetslöshet.större

Arbetslöshetserfarenhet årenunder de 5senaste

fjärde åldernVar i år16-29 bosatt i Sverige har varit arbetslösperson
under årende fem och tredjedel de utländska ungdomarsenaste en av

har anlänt till Sverige först årefter fyllda 17 tabellen redovisassom
inte. Generellt gäller de inte heller har förvärvsarbete haratt som nu

tidigare arbetslöshetserfarenhetstörre de förvärvsarbetar förän som
närvarande, det vill intervjuernasäga genomfördes.när

från23.10 Utflyttning föräldrahemmet

När ungdomarna flyttar hemifrån beror flera, ofta samverkande,
faktorer. Kommer barn och föräldrar bra och trivs tillsammansöverens
och bostaden tillräckligt sårymligär ungdomarna harattom eget rum
sker utflyttningen sannolikt inte trivs ihopän eller ärsenare om man
trångbodd. Hemmets och barnets ekonomi viktigäregen en annan
faktor. rådHar föräldrarna fortsätta försörja sina barnatt att vuxna re-
spektive har ungdomarna arbete och försörjning och möjlighet attegen
betala för självständigt påverkasboende flyttningen hemifrån. Föräld-

förmåga och biståvilja barnen vid bostadsköp och skaffaattrarnas att
det nödvändiga till påverkarhem också. Tillgången till billigaeget
bostäder spelar roll.stor
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20-29-årigaTabell 23.6. Andelen ungdomar flyttatav som
hemifrån regressionsskattade skillnader mellansamt ut-

iländska och riskensvenska ungdomar ha flyttat hem-att
ifrån logistisk regression

20-24 år: år:25-29
M Kv M Kv

Båda föräldrarna utländska 71.7 86.5 92.9 98.1
i SverigeflyttatFödd

före års ålder7 59.1 80.6 96.0 95.8
Invandrat efter fyllda 7 år 88.3 94.3 91.5 99.0

utländsk förälder 63.2 78.2 90.9 97.5En

Svenska ungdomar 57.6 80.2 91.2 97.4

Regressionsanalys:
Kvinnor:Män:

effekt effekt p-värdep-värde

i SverigeflyttatFödd
före års ålder7 1.15 0.542 0.98 0.934
Invandrat efter fyllda år 2.82 0.000 3.51 0.0157

utländsk förälder 1.19 0.301 0.89 0.623En

hemifrånFlickor flyttar tidigare utflytt-pojkar. Den vanligasteän
ningsåldem år. Dåmellan 20 och 24 har mellan och80 94är procent

flickorna flyttat 60och ungefär pojkarna blandprocent utom ut-av av
år;ländska ungdomar invandrat efter fyllda 7 dem har 88som av pro-

hemifrån många ocksåflyttat i denna har flyttat självacent men grupp
till Sverige. etableringen i formFör deras del har vuxenlivet i själv-av
ständigt börjat migrationstidpunkten.boende senast vid

23.11 Egen bostad

sådanaMed bostad här dels sin bostad, husäger ettegen avses som
eller bostadsrätt, dels dem har hyresrätt. enbartHär ungdo-som avses

hemifrån.flyttat alltsåhar sigDet ungdomarnasrörmar som om egen
bostad och inte föräldrarnas.

någotBostadsägandet endast ovanligare bland de utländska ungdo-är
åtminstonehar bott i Sverige sedan skolans början blandsamtmar som

halvsvenska såungdomar bara hälften vanligt bland utländskamen

13 14-0756
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ungdomar århar flyttat hit efter fyllda 7 jämfört med svenskasom
ungdomar. sigDet andelar under 20 respektiverör strax procentom
knappt tionde. Om bostadsägandet ovanligast bland de utländskaärvar
ungdomar invandrat såhar efter fyllda 7 innehav hyresrättärsom av
desto vanligare bland dem. Andelen med hyresrätt mellan och77 79är

bland dem jämfört med mellan 63 svenska ungdomar och 65procent
utländska åtminstoneungdomar bott i Sverige sedanprocent som

skolstarten.

Det inte helt ovanligt hemifrånungdomarna flyttarär haatt utan att
någon Någotbostad flytta gårtill. tydligt intemönsteratt attegen se

till exempel bland utländska ungdomar bodde i Sverige föreutan som
skolåldem fler flickor åldern år åldersgruppendet i 20-24 iär 25-men

år29 fler pojkar hemifrånhar flyttat ål-ha bostad. Iutan attsom egen
årdern 25-29 bådedetta relativt vanligt bland och kvinnorär män som

år,invandrat till Sverige efter fyllda 7 13 Mellan utländskaprocent.
flyttat till årSverige efter fyllda 7 och mellan svenskamän mänsom

finns signifikant skillnad i andel inte har bostad bor iutanen som egen
andra hand, inneboende eller i studentrum.som

23.12 Ekonomi

Föräldrarna har det juridiska för försörjningen sina barnansvaret av
tills år.barnen fyller frånta18 Att föräldrarna i praktiken skulle sig det

just vid den tidpunkten tillhör säkerligen undantagen. Tvärt-ansvaret
investerar föräldrarna i sina framtidbarns bekosta tillattom genom

så långtexempel utbildningen lånamöjligt se Becker, 1993,t.ex. att
till avstå frånbarnen eller till barnensräntautan att ta attpengar arv

Sådanafördel svåratransfereringar naturligtvis efter-är mätaattosv.
fådet sker helt privat. Svenska ungdomar brukar sigmedmestasom en

fråndel bohag sitt pojk- flickrum hemifrån fåreller de flyttar ochnär
så lägre bosättningskostnader till början. En del invandrar-sätt en

ungdomar däremot förväntas bidra till sina föräldrars försörjning
Aronowitz, förstås1988. Generellt gäller rika föräldrar har störreatt
möjligheter bidra till sina barns ekonomi fattiga föräldrar. Deänatt
uppgifter förhållandenungdomarnas ekonomiska redovisas iom som

alltså någradet här avsnittet måttinte definitiva deras ekonomi.är
uppgifterDe redovisas genomsnittlig inkomst heltids-blandsom avser

helårsanställda,och andelen med disponibel inkomst under
existensrninimum uppgifter kontantmarginal harochsamt om om man
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löpandeså inte har klaratråkat ekonomisk krisför ut-attut avmanen
ingår uppgiftersåsom avsnittet dessutomIgifter hyra, mat omosv.

IZ-månaderspe-underutlandsresaellerhar gjort semesterresa enman
intervjun.rioden före

Genomsnittlig arbetsinkomst23.12.]

helårarbetar ochbland demgenomsnittetArbetsinkomsten somavser
ingår. jordbrukare brukarochanställda Företagareheltid. Endast ute-

svårainkomstersådana eftersom derashär jämförelserslutas i är att
anställdas löner.jämställa med de

något äldre ochinkomster degenomsnittligahar lägreDe änyngre
åldern år25-29 hariBlandkvinnorna lägre löner männenmännen.än
gångnågon fylldaefter 7invandrat till Sverigeutlänningar harde som

skolålder i Sve-hela sinår har tillbringatlöner deklart lägre än som
åldersgrupp har utländskai dennaAllra högsta löner mänrige. som

redan vid skolstarten.bodde i Sverige

genomsnittlig hel-25-29-åriga utländska lägrekvinnor har deBland
kvinnorna.halvsvenska eller de svenskatidslön deän

består skill-helårs- heltidsinkomsterochuppgifternaEftersom avser
ungefärmycket betalt förde har olikanaderna mellan attavgrupperna

kvinnor harå naturligtvissin sida betyderarbetsinsats. Det attsamma
invandrat efterharutländska ungdomarlöner ochlägre än män att som

halvsvenska ungdomar.svenska ochfyllda betalda jobb7 har änsämre

arbetsinkomst helårs-Genomsnittlig blandTabell 23.7.
i år för årenheltidsanställda åldern 20-29ungdomar

penningvärde. Tusental kronor.års1986-91. 1991

år20-24 år 25-29
KvKv MM

168 127utländska 140 118Båda föräldrarna
i SverigeflyttatFödd

176 127141 119före års ålder7
162 127fyllda år 138 117Invandrat efter 7
170 142147 129utländsk förälderEn

170 138140 125Svenska ungdomar
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23.122 Inkomst under existensminimum

socialstyrelsensberäkningen existensminimum harVid använtsav
ensamstående basbeloppför drygtsocialbidragsnonn, är ettt.ex.som

de faktiskabasbeloppet, f.n. 35 200 kr plusungefär 115 procent av
kvarUppgifterna ungdomar inte borboendekostnaderna. avser som

iföretagare eller medhjälparehos föräldrarna och intehemma ärsom
företag.familjemedlems

dispo-20-29-åriga ungdomar medAndelenTabell 23.8. av
existensminimumnibel inkomst under

ár 25-29 ár20-24
KvM Kv M

19.425.4 18.5 15.5föräldrarna utländskaBåda
i SverigeflyttatFödd

12.329.5 16.7 5.4före ars álder7
22.4fyllda år 20.6 20.6Invandrat efter 7 21.7
11.211.9 7.0utländsk förälder 15.4En

13.9 10.3ungdomar 15.6 9.7Svenska

disponibla in-svenska ungdomar harandel utländskaStörre än avav
så låg inkomst sjun-existensrninimum. Andelama medunderkomster

åldern årfrån åldern 25-29 bland utländska20-24 tillker utom ung-
år. ungdomarSverige efter fyllda Blandhar invandrat till 7domar som

så fler kvinnorfinns könsskillnadutländsk bakgrundmed även atten
åldernlåg itionde svenskdisponibel inkomst medanharmänän var

lågså inkomst.25-29 har

Kontantmarginal23.123

såväl utländska, har detsvenskaMajoriteten ungdomarna, rättsomav
såtillvida skulle kunnahar deställt ekonomiskt de angett attattgott

någotfram ungefär inom veckaskaffa 12 000 kronor oväntaten om
sådan ekonomiskflickor harinträffade. andel pojkarEn större änav av

saknar kontantmargi-i utsträckningberedskap. De störstgrupper som
sin ungdom iungdomar tillbringat helanal utländska inte harär som

familj i Sverige.Sverige, kanske för del dem inte har sinatt storen av
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någonbåde medoch kvinnorvisarRegressionsanalysen män ut-att
kontantmargi-risksignifikantbakgrund harländsk större utanatt vara

svenskamellanSkillnadenoch kvinnor. störstsvenska ärnal mänän
år.efter fyllda 7invandratharungdomaroch utländskaungdomar som

ungdomarnaförnågot vi kontrollerarminskarSkillnaderna när om
skillnader för-ingafrån eller arbetarhemtjänstemanna-kommer men

svrnner.

skaffa framSättet23.12.4 att pengarna

antingenframtvå skaffavanligaste ärDe sätten att genompengarna
låna från ochsläktfrån eller vännerbankkonto attegetuttag genom

medoftaresituationenhushållet. skulle lösaDeutanför det yngreegna
från bespa-de äldrefamiljemedlemmar,hjälp uttag egnagenomav

ungdomarUtländskalåter naturligt.logiskt ochvilketringar, som
andraår sällanfyllda harSverige efter 7 äntillflyttat gruppermera

lån frånantingenproblemetpå lösaskullebanken. De genompengar
någotlåna ellerbankenellereller annatsläkt vänner attgenom

sätt.

kontantmargi-20-29-åringar harTabell 23.9 Procent som
skill-regressionsskattadekronor12 000 samtnal på ca

i andelenungdomaroch svenskautländskamellannader
regression.logistiskkontantmarginalsådanutan

år25-2920-24 år
KvMKvM

60.571.760.665.6utländskaföräldrarnaBåda
SverigeflyttatiFödd

72.380.574.670.1ålderföre års7
55.667.341.5år 59.6fyllda 7Invandrat efter
78.483.966.381.5utländsk förälderEn

83.689.279.985.7Svenska ungdomar

Regressionsanalys:
KvinnorMän

p-värdeeffektp-värdeeffekt

SverigeflyttatiFödd
0.0201.640.0002.37ålderföre års7
0.0004.340.000fyllda år 4.07efter 7Invandrat
0.0001.790.0301.47utländsk förälderEn
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Svårigheter23.125 klara löpande utgifteratt

fjärde ålderVar svensk och kvinna åri 20-29 har under denman se-
12-månadersperioden någon gång svårthaft klara löpandenaste att ut-
såsomgifter hyra, räkningar och dylikt. En de utländskamat, treav av

ungdomarna har varit i situation. Aven de halvsvenska ungdo-samma
sådanahar haft ekonomiska svårigheter i utsträckningstörre änmarna

svenska ungdomar. Den enda skillnaden signifikant deninte är ärsom
mellan svenska och utländska antingen födda i Sve-män män ärsom
rige eller har invandrat 7-årsåldem.före kvarstårSkillnaderna även
efter konstanthållande uppväxthemmets klassposition.av

Tabell 23.10. 20-29-årigaAndelen ungdomar harsom upp-
ekonomisk krislevt regressionsskattade skillnadersamt

mellan utländska och svenska iungdomar andel råkatsom
för ekonomisk kris logistisk regressionxut

20-24 är år25-29
M KV M Kv

Båda föräldrarna utländska 36.5 35.6 33.4 34.0
i SverigeflyttatFödd

före árs álder7 35.1 34.8 20.4 38.3
Invandrat efter fyllda år 37.77 36.5 39.9 32.2

utländsk förälderEn 32.9 47.7 27.7 35.9

Svenska ungdomar 28.8 28.7 20.3 24.9

Regressionsanalys:
Kvinnor:Män:

effekt effektp-värde p-värde

iFödd Sverigeinvandrat
före 7 ars ålder 1.20 0.444 1.63 0.019
Invandrat efter fyllda 7 är 2.14 0.000 1.52 0.013

utländsk förälderEn 1.39 0.047 1.97 0.000



Invandrarungdomar 339

tillgångar23.13 Materiella

Tillgång båt,23.13.] till bil, fritidshus

ål-olikaGenerellt har mellan fyra och nio tio ungdomar itre av av
tillgång till utländska ungdomardersgrupper bil. Undantagen utgör

år.efter fyllda bland dem har mellan 50har invandrat 7 Men ävensom
tillgångoch 65 bil.tillprocent

Tillgång båt någottill och fritidshus i utsträckning har istörre stort sett
bådabara eller förälder svensk. till-ungdomar Dessaär ärvars ena

gångar ihop och nordisk livsstil.hör med svensksom

året23.132 Semesterresa, utlandsresa senaste

någonSkillnaderna de olika i andel har gjortmellan grupperna som
året små. liggerunder det relativt Andelamaärsenastesemesterresa

något utländ-mellan 60 Eventuellt har lägre andeloch 80 procent. av
skolåldem övrigaska anlänt till Sverige efter deungdomar än avsom

åkt utsträck-Flickorna utlandsresor igör störresemester.grupperna
och kanning pojkarna. gäller framför allt utländska ungdomarDettaän

månarförklaras släkten pojkarnaeventuellt flickorna änattav mer om
farföräldrarna och övrig släkt i föräldrarnasoch har till ochrest mor-

hemland pojkarna.änmer

Ifråga säkerställdha gjort finns statistisktatt semesterresaom en en
födda i Sverige har invandratskillnad; utländska kvinnor ellerärsom

års ålderföre sju i utsträckninghit har större änrest semester sven-
kvinnor. utländska kvinnor har där-ska Var och de treen av grupperna

i signifikant utsträckning gjort utlandsresa jämfört medstörreemot en
svenska kvinnor.
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Tabell Skillnader23.11. mellan utländska och svenska
i riskenungdomar gjorthaatt semesterresa samt atten

gjortha utlandsresa under de 12 nánaderna.senasteen
Logistisk regression.

Kvinnor:Män:
Effekt p-värde effekt p-värde

Gjort semasterresa:en
i SverigeflyttatFödd

före 7 árs ålder 1.20 0.366 1.68 0.023
Invandrat efter fyllda 7 år 0.84 0.307 0 95 0.743

utländsk förälderEn 1.08 0.596 1 04 0.824

Gjort utlandsresa:en
i SverigeflyttatFödd

före 7 árs álder 0.99 0.977 2.91 0.002
Invandrat efter fyllda ar7 1.25 0.378 1.83 0.031

utländsk förälderEn 1.06 0.792 1.11 0.054

23.14 Parbildning och föräldraskap

tvåfinns främstDet faktorer kan medföra skillnader mellan ut-som
ländska och svenska ungdomar det gäller parbildning och föräldra-när
skap. De traditionerna inom och denär svenska invandrings-gruppen

Såsompolitiken. tidigare gifter sig dåde sydeuropeiska ochnämnts,
särskilt de turkiska ungdomarna tidigt jämfört med vad vanligtärsom
bland svenska årenungdomar. För 1971-84 Leiniö, 1988 gifte sig

åldersgruppen108 aldrig gifta i år15-19 bland turkiskatusenper
kvinnor bosatta i Sverige jämfört med 37 bland jugoslaviska,tusenper

bland finländska14 och bland totalbefolkningens ål-7 kvinnor. Förca
dersgruppen 20-24 talen 2031000 turkiska, 1221000 jugosla-är
viska, 701000 finländska mångaoch ungefär lika kvinnor i totalbe-
folkningen. den giftermålenI turkiska koncentrerade tillärgruppen
åldrarna årunder 30 giftermålsåldemoch den vanligaste mellan 20är

år.och 24 Detta den vanligaste giftermålsåldem bland jugosla-är även
viska kvinnor i Sverige. Bland finländska och svenska kvinnor sker de

giftermålenflesta ålderni år.25-29 Ogifta sammanboenden förekom-
inte alls bland turkiska invandrarkvinnor och tämligen sällsyntaärmer

bland jugoslaviska kvinnor förekommeräven bland finländskamen
invandrarkvinnor i minst lika utsträckning bland svenskama.stor som
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familjeanknytningregleradesutomnordiska invandringenSedan den är
få tillstånd flytta tillför icke-flyktingari enda skälet attattstort sett

sammanboendeandelarvi förväntaSverige. Därför kan särs-störreoss
år.efter fylldainvandrat 7ungdomar harkilt bland de utländska som

kvinnautländskoch drygtutländska ärNästan mäntre varannanen av
åldern år fjärde svenskjämfört med drygtsammanboende i 20-24 var

åldern år25-29 har svenskakvinnor.svenska Ioch 44 procent avman
sammanboende,i andelkommit ikapp de utländskaoch kvinnormän

fem ochmellandå hälften ochsigdet männenöver tre trerör avavom
fyra kvinnor.av

ifrågaungdomarsig svenskaungdomar beterHalvsvenska omsom
utlän-vanligast bland deålder. Sammanboendetparbildning i denna är

Skillnadeni utlandet.åtminstone vuxitdelvis harningar uppsom
sammanboendei riskensvenska och utländska ärmellan män att vara

studerande i Förför andelensignifikant vi kontrollerarnär grupperna.
såbetydelsesignifikantuppväxtklasskvinnornas del har dessutom att

risksignifikant lägretjänstemannadöttrar harsvenskahalvsvenska och
arbetardöttrar.sammanboende svenskaänatt vara

20-29-årigablandsammanboendeAndelenTabell 23.12.
risken sammanboendeskillnader iungdomar attsamt vara

logistisksvenska ungdomarutländska ochmellan regres-
sion.

årår 25-2920-24
M KVM Kv

56.4 72 8utländska 30.2 55.4Bada föräldrarna
SverigeflyttatiFödd

61.951.1 61.421.5ars ålderföre 7
53.9 77.6år 41.6 60.9efter fyllda 7Invandrat

62.440.2 56.0förälder 27.4utländskEn
55.9 68.626.5 43 7ungdomarSvenska

Regressionsanalysz
KvinnorMän

p-värdep-värde effekteffekt

i SverigeflyttatFödd
1.06 0.7720.96 0.856före árs ålder7
1.68 0.0031.20 0.296Invandrat efter fyllda 7 år

0.2350.928 0.83förälder 1.01utländskEn
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Barn

Relativt fler utländska fåttsvenska och kvinnor har barnänsett män
år.innan de har fyllt 30 Endast 15 åldernsvenska kvinnor iprocent av

såväl20-24 barn.har Bland utländska kvinnor har flyttat tillsom
skolåldemSverige före bland halvsvenska kvinnor fjärdeharsom var

åldernskaffat barn redan år.i 20-24 Av utländska kvinnor mellan 20
åroch 24 har flyttat till årSverige efter fyllda 7 har drygt 40som pro-

barn. I den sistnämnda finns lika andel medcent mänstorgruppen
barn bland svenska ålder,kvinnor i medan endast 5som samma pro-

20-24-åriga svenska fäder hushållet. Bådehar barn imän ärcent av
halvsvenska och de utländska har invandrat efter fyllda 7män som
har bam i signifikant omfattning svenskastörre än män.

Tabell 23.13. Andelen 20-29-åriga ungdomar har barnsom
skillnader i risken ha ibarn barn hushålletsamt att

mellan utländska och logistisksvenska ungdomar regres-
sion.

20-24 år 25-29 år
M Kv M Kv

föräldrarnaBåda utländska 10.5 32.6 32.7 61.7
i SverigeflyttatFödd

före års ålder7 7.1 25.8 26.8 51.8
Flyttat efter fyllda år7 14.9 41.5 35.5 66.0

utländsk förälderEn 9.2 26.8 30.8 50.0

Svenska ungdomar 4.7 15.4 25.4 49.9

Regressionsanalys:
KvinnorMän

effekt p-värde effekt p-värde

i SverigeflyttatFödd
före års ålder7 1.20 0.488 1.41 0.097
Invandrat efter fyllda år7 1.89 0.001 2.41 0.000

utländsk förälder 1.46En 0.032 1.42 0.031

Strikt uppgifterna ålder hushållet.det bor barn i viss itaget avser om
måste alltså inteDet sig vederbörandes barnröra är sä-egetom men

kerligen i flesta fråga åldernde fallen årbarn. 25-29 harIegetom
hälften de halvsvenska kvinnorna och de utländska kvinnorav av som
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åtminstone 7-årsåldemi Sverige sedan barn. Bland de utländskabott
ålderflyttat ungefär fem skaf-kvinnor har hit vid har tresom senare av

signifikant mellan svenskafat bam. Skillnaden i andel har barn ärsom
kvinnoroch halvsvenska och mellan svenska och utländska harsom

år.invandrat efter fyllda 7

23.15 Fackligt och politiskt deltagande

aktivitet generellt knuten till förvärvsar-Facklig organisering och är
såsombete. med lös anknytning till arbetsmarknaden, studerandenDe

tillfälligaarbetar under sommarlovet eller ungdomar harsom som
jobb, sig inte i omfattning de har fastareansluter som som an-samma

finnsknytning till förvärvsarbete. Generellt inga skillnaderstörre
mellan invandrare och svenskar i facklig organiseringsgrad däre-men

de mindre aktiva i fackligt arbete svenskarna Leiniö, 1980;är änmot
1984; Drobnic, 1990; Knocke, 1986.

såväl ungdomar fackligthälften svenska utländskaDrygt ärav som 0r-
ålderganiserade. stigande ökande förvärvsarbetsgradMed och med

åldersgruppen 25-29 ungefärökar facklig organisering. 75-80Av är
fackligt organiserade. Andelen fackligt organiserade lägstärprocent

år,efter fylldabland de utländska ungdomar invandrat 7 somsom
också ungdomarhar relativt anknytning till arbetsmarknaden. Desvag

skolåldern,invandrat före svenskahalvsvenska och ungdomar harsom
i lika facklig anslutningsgrad.stort sett

två på årettio fackligtFärre har varit under detän möteett senasteav
och endast ungefär tjugonde aktiv medlem iungdomarna ärvar av en

någrafackförening tabellerna redovisas inte. inte fannsMedan det
ifråga fackligt organiseradskillnader mellan könenstörre attom vara

ifrågafinns tydliga skillnader ha varit fackligt ochmöteatt attom
aktiv fackmedlem. Bland fackligt deltagande klart vanli-män ärvara

kvinnor.blandängare
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fackligt organiseradeTabell 23.14. Andelen bland 20-29-
áriga skillnader i riskenungdomar fackligtsamt att vara

logistiskansluten mellan utländska och svenska ungdomar
regression.

20-24 år 25-29 år
M Kv M KV

föräldrarna utländskaBada 58.5 56.4 66.8 62.4
i SverigeflyttatFödd

före 7 árs ålder 58.3 61.9 75.2 80.7
Invandrat efter fyllda ár7 58.6 48.9 62.6 54.6

utländsk förälder 64.5 74.6 72.8 75.1En
Svenska ungdomar 64.4 67.3 74.5 82.1

Regressionsanalys:
KvinnorMän

effekt p-värde effekt p-värde

SverigeflyttatiFödd
före 7 árs ålder 0.88 0.536 0.86 0.463
Invandrat efter fyllda är7 0.63 0.008 0.30 0.000

utländsk förälder 1.00 0.976 0.97 0.860En

23.16 Politisk aktivitet

Invandrare uppvisar lägre politisk aktivitet inföddaän personer
1987; Leiniö, Drobnic,Hammar 1984; 1990. Sedan utlänningar som

tvåi Sverige i fickbott i de lokala valen har deras röstdelta-rösträtt
valomgång.sjunkit förgande varje Studier andra generationensav po-

litiska socialisation visar, utländska ungdomar generellt intresseraratt
samhällsfrågornasig för i mindre utsträckning svenska ungdomarän

Soininen,t.ex. 1989, finländska ungdomar. varie-Engagemangetom
rade framför allt efter socialgrupp och efter familjen hade bestämtom
sig för i Sverige eller inte.att stanna

ålderFacklig organisering ökade stigandemed det inte poli-görmen
tisk organisering. organiseringsgradenLägst bland utländskaär ung-

intedomar har bott i Sverige ända sedan skolans början.som
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politisktpolitiskadelta i änvanligare mötendetGenerellt attär att vara
återfinns blandpolitisktvarit möteandelenorganiserad. Högsta som

fyllda 7 eninvandrat efterhar25-29-åriga utländska män som
politikpå förintressealltså bristeninteverkartiondel. Det somvara

organiserade. Depolitisktinteinvandradede ärgör ungasentatt
deomfattning männen.i mindredeltar änkvinnorna unga

diskussionerPolitiska23.17

brukarfråga hur närinnehåller göra,ULF-intervj manmanomenuerna
frågor.politiskainsamtalet kommersällskap, därmed iär ett

folklyssnasig närfrån inte bryrgårsvarsalternativen attatt omman
i dis-medbrukarför detpolitik tillbörjar mestaatt varaprata manom

ingår i ande-sistnämndaåsikt. detsin Detoch ärkussionen säga som
brukarAndelarnadiskussioner.politiskadelta ibrukarlen somsom

under 30mellanvarierardiskussioner procentpolitiskadelta i strax
diskute-kvinnornaandelStörre änmännendrygt 50och procent. avav
med25-29-åriga ungdomarundantagetEnda utgörspolitik. enavrar
kvinnorandeldetbland demförälder; störreutländsk ärsvensk och en

samtidigtkvinnorhär ärpolitik. Dendiskuterarän män gruppensom
aktivitet,politiskformellsigutsträckningminsti ägnarden som

andelarnatyckaskannågot parti. Detpolitisktalltså för attinom ramen
lågarelativtdeinnan harvipolitik höga settdiskuterar närär straxsom
denändockaktivitet,politiskformelldeltar iandelar uppgermensom

åsikt vidsinbrukarintede sägaungdomarnahälftenandra attav
intresserat.lyssnaskulledediskussionerpolitiska även om
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Tabell 23.15 Andelen politiskt organiserade bland 20-29-
åriga ungdomar skillnader i riskensamt poli-att vara
tiskt organiserad mellan utländska och svenska ungdomar
logistisk regression.

20-24 är 25-29 ár
M Kv M Kv

Båda föräldrarna utländska 3.8 4.5 7.6 4.1
iFödd Sverigeflyttat

före árs7 ålder 2.7 6.3 10 8 5.1
Invandrat efter fyllda 7 är 5.2 2.2 6.1 3.7

utländskEn förälder 9.1 4.6 9.5 0.9

Svenska ungdomar 7.4 4.9 8.6 6.1

Regressionsanalys:
Män Kvinnor
effekt p-värde effekt p-värde

i SverigeflyttatFödd
före 7 árs ålder 0.83 0.608 1.06 0.881
Invandrat efter fyllda ár7 0.70 0.302 0.57 0.192

utländsk förälderEn 1.17 0.497 0.54 0.144
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Kapitel 24

Politiska resurser

Joachim VogelAv

Sammanfattning

poli-politiska formkapitel redovisas ungdomars idettaI resurser av
utomparla-inställning tilldeltagande partiarbete,tiskt iengagemang,

Ungdo-politiskadministrativ kompetens.aktiviteter,mentariska samt
deltar lika ipolitik äldre,mindre intresserade gärnaänär menavmar

diskussioner.politiska

kvinnor,ochaktiva föreningar partieriUnga änmän är ungamer
samhällskritisk och vänsteroriente-harkvinnortrots att unga en mera

olikaförinställning. kapitlet redovisas partisympatierrad I även ung-
domsgrupper.

kompetenssjälvförtroende tillvarata sinaharUngdomar sämre att
bättre de äldsta. Ungarättigheter föräldragenerationen, änän men

bemärkelsenkvinnor iha kompetenssig änstörremän attungaanser
myndighetsbeslut.överklagakunnasig etttro
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I representativ demokrati kan politiskt inflytande utövasen genom
deltagande i demokratins institutioner: valdeltagande,genom genom
arbete inom politiska partier, och inom intresseorganisationer i vidare
bemärkelse. Modellen kräver engagerade och aktiva medborgare som

förmågahar sin mening hörd. måstegöra Det roll lärasatt är en som
uppväxtåren.under Fostran till demokrati och kunskapsuppbyggnad är

viktig uppgift för skolan. I vidare mening gäller det ungdomars eta-en
blering i medborgarrollen. Den omfattar inte bara aktiviteter inom den

ocksåpolitiska inom föreningslivet, fönnåganoch till-utan attarenan,
sina rättigheter i andra roller myndigheter, organisa-varata gentemot

tioner och företag. Inom välfärdsforskningen talar politiskaman om
självständig välfärdskomponent.resurser som en

detta kapitelI redovisas ungdomars politiska i form poli-resurser av
tiskt deltagande i partiarbete, inställning till utomparla-engagemang,
mentariska aktiviteter, politiskadministrativ kompetens. Ungdo-samt

jämförs med äldre generationer jämförelseroch mellan olikagörsmar
ungdomsgrupper. De följande kapitlen ytterligare detaljer kringger
ungdomars valbeteende kapitel 25, påverkansmedelolika former av

ungdomar utnyttjar kapitel 26, förtroendet för institutio-som resp
kapitel 27. Underlaget i detta kapitel dels ungdomsenkäten,ärnerna

dels ULF.

24.1 Politiskt intresse

frånindikatorerTre ungdomsenkäten politiskt intresse. inle-Enmäter
frågadande gällde intresseradhur politik i allmänhet,man var av

fyramed svarsalternativ mycketganska intresseradointresserad.
Ungdomar enligt denna frågaövergripandeär mindre intresserade än
äldre. 43 mycket eller ganska intresserade, drygt 60procent motvar

bland de äldre tabell 24.1. Skillnaden kan delvis beroprocent att
frågan i regel relateras till partipolitik. Andra undersökningar dockger

tendens se kapitel.nästasamma

Däremot ungdomar inte mindreär engagerade äldre iställetän när man
frågar efter deltagande i politiska diskussioner. intervjufrå-Den andra

annorlunda bild formulerad följ ande sätt:gan som ger en var

Hur brukar självDu Du kommer i sällskapgöra när där samtaletett
påkommer in politiska frågor, med svarsalternativen:



Politiska 349resurser

brukar bryjag inte lyssnamig folk börjar politiknäratt prataom om

brukar lyssnajag läggerjag aldrig diskussionenmig inog men

det händer ibland, så oftainte jag vad själv tyckerjagsägerattmen

brukar för detjag med diskussionen och åsikt.i minsägamesta vara

I tabell 24.1 redovisas det sista alternativet, nämligen andelen sä-som
åsikt. frågasin Enligt denna inteungdomar mindre intresseradeärger

politik åtminstonede äldre, den äldsta generatio-än änsnarastav mer
motstridiga frågornaDessa resultat bör bero olikamäterattnen.

fråganting. påverkasDen andra antagligen sociala hosäven av normer
återhållsamhet ifrågade äldre kring politisk argumentation:om man

undviker konfliktämnen, tendens troligen blandären som svagare ung-
domar.

frågantredje gäller inforrnationsintagDen via massmedia. gälldeHär
mångadet hur dagar i veckan tittade nyheterna i TV. I tabellman

visas andelen gång24.1 tittar mindre på-veckan. finnsHäränsom en
tagliga skillnader mellan generationema. tonåringarna20 procent av
tittar varje vecka, och andelen minskar sedan stegvis till 7 iprocent
den äldsta generationen.

Även mellan olika ungdomsgrupper finns avsevärda skillnader. Unga
dels intresserade, dels deltar oftarede i diskussionermän är änmer

kvinnor. Däremot tittar de TV i utsträckning. Detta ärunga samma
resultat inte korresponderar kvinnors störremotsom unga engagemang

sakfrågori politiska hållningoch samhällskritiska se kapitel 12,mer
21, 25, Förklaringen32. kan ligga i kvinnor mindre be-äratt unga

artikulera sin inställning. fram iLängre detta kapitel visasnägna att att
aktiva i politiska partier och föreningar.män ärunga mera

Ungdomsenkäten visar politiskt intresse och liksomatt engagemang,
kunskapsuppbyggnad följer social bakgrund och utbildning. Arbets-

lågutbildade,lösa, arbetarbarn invandrareoch mindre engagerade.är
Vidare borgerliga ungdomar engageradeär vänsterungdomar.änmer
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24.2 Partisympatier

tabellI 24.1 visas vidare partipreferenser, dvs det parti skulleman
på om det någonriksdagsvalrösta de dagarna. Par-närmastevore av

tisympatiema bättre i SCBs partisympatiundersökningmäts kapitelse
25, trenddata.även Ungdomsenkäten emellertid intressantsom ger ger
statistik sympatierna inom olika ungdomsgrupper.om

Valstatistiken och partisympatiundersökningama redovisas i tabell-
form visar partisympatier har utvecklatsmäns annorlunda kvin-att än

Tidsseriema visar det de väljarstöd för SAPmännensattnors. var unga
minskade under 80-talet, medan det ökade för moderaterna. Inomsom

borgerliga blocket har C, Fp och Kds kvinnoöverskott, och Mett svagt
och Nyd mansöverskott i sitt väljarstöd. Dessa resultatett stort stäm-

också väl med övriga resultat iöverens ungdomsenkäten visarmer som
utpräglad vänsterorientering för kvinnor, liksom stödstörreetten mer

för välfärdssystemen och jämlikhet.

Tabell 24.1 visar vidare fårSAP frånstarkast stöd bamfamil-att unga
jer, arbetslösa, arbetare och arbetarbarn. Borgerliga blocket M, Fp,av
C, Kds, Nyd stöds tjänstemän, tjänstemannabarn, högutbil-mest av
dade, och troende ungdomar. ocksåIögonfallande de skill-är storaav
naderna mellan de studentgrupperna, där ekonomer betydligt oftaretre
väljer borgerliga partier.

24.3 Utomparlamentariska aktiviteter

Inställningen till utomparlamentariska metoder indikation för-är en
förtroendet de demokratiska institutionerna, också mått påett to-men

lerans för oliktänkande. frågadesI ungdomsenkäten skulleom man
kunna tänka sig att

påskriva namninsamlingen
delta i bojkotter eller köpstrejk
delta i lagliga demonstrationer
delta i vilda strejker

ockupera byggnader eller fabriker.resp

Det anmärkningsvärda skillnadernaär mellanmest generationerna.
Ungdomar och föräldragenerationen hade i inställningstort sett samma
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generationen överäldstamedan denbåda sistnämnda,deundantag:
avseenden. Nästansamtligaoch iavvisande,påtagligt oftare55 var

72procent,namninsamlingar 94 procentungdomaralla accepterar
40endastdemonstrationer,och lagligabojkott procentaccepterar

ockupationer.ioch 22vilda strejkersig delta itänkakunde procent

utbildningsni-delsföljerolika ungdomsgruppermellanSkillnaderna
till vildapositivaoftareArbetarungdomarvån, klassgränser. ärdels

positiva.och tjänstemänutbildadeövrigt högreistrejker, är mermen

föreningari24.4 Aktivitet

fårdemokratinrepresentativadenerfarenheternapraktiskaförstaDe av
föreningsli-fårhäridrottsföreningarna,ii regel representerasomman

idrotten,självaoftastgivetvishandlarDeltagandet men gervet. om
iträningochinsynpraktiskfostranockså demokratisktidigt genom

någonitonåring medlemärbeslutsformer. Merkollektiva än varannan
20-årsåldem ochidrygt 40och53 procent,idrottsförening procent

Enligttabell 24.2.halveras50-årsåldem, sedanförtill attupp
kul-förföreningarklubbarstudiecirklar/grupperharungdomsenkäten

ungdomsgenerationenfärre medlemmarbetydligtmusikeller avtur
procent.17

också följadärför kanochULF, ut-dataför dessaUnderlaget är man
medlemsantalet ökat,dess harfrån Sedan1978.falli dettavecklingen,

visar mötes-Sammatonåringar tabell 24.2 tr.. mönsterblandsärskilt
medlemmar.aktivasigandelendeltagandet, varauppgersomresp

ökat,aktivitetenavseenden hari dessaaktiva, och ävenYngre är mer
hängabördetäldstatonåringar bland deochbland sam-senaremest

hälsa.rörlighet ochökadmedman

harskillnaderdessakvinnor,aktiva änUnga ärmän menungamera
i verk-deltarmedlemmar,kvinnor70-talet. Unga ärsedanutjämnats

oftaremedlemmar änaktivasigupplevatycksochsamheten nusom
följerolika ungdomsgrupperVariationerna mellan70-talet. samma

Tjänste-kapitel 28.generellt sefritidsaktivitetermönster mersom
yrkes-gällerdetsammaocharbetarbam,oftaredeltarmannabarn än
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Tabell 24.2 Politiskt deltagande politisk kompetens. Nuläge l98samt
Procenttal. Källa: ULF.

idrotts förening: politiskt parti: kan kan ej,
medlem mötes- aktiv mötes- medlem aktiv fåröver- mendeltag.medlemdeltag. klaga hjälp

år16-29 44.7 29.2 25.1 5.6 6.2 1.5 61.8 29.6
år16-29 51.5män 36.5 31.4 6.6 7.7 1.8 65.3 26.0

kvinnor 37.3 21.5 18.4 4.5 4.6 1.1 58.0 33.5
år16-19 52.5 38.8 32.2 9.9 6.8 2.4 42.8 42.9
år20-24 43.4 28.1 23.6 3.9 5.8 1.1 66.3 26.8
år25-29 40.0 23.0 21.2 3.9 6.2 1.0 72.0 22.1
år35-54 41.7 24.8 17.7 7.3 12.6 3.3 75.4 19.6
år55-74 20.4 9.4 6.2 9.8 17.5 4.3 55.3 32.6
år16-19 män 57.1 44.5 35.8 11.5 8.6 2.7 45.7 39.6
år20-24 män 52.1 35.3 31.8 4.8 7.4 1.6 71.2 22.2
år25-29 män 47.0 31.7 27.7 4.7 7.4 1.4 74.3 19.5
år35-54 män 49.1 31.0 23.5 7.8 14.8 4.0 78.0 17.0
år55-74 män 28.5 14.7 9.6 10.1 20.5 4.8 63.0 25.9

år16-19 kvinnor 47.8 33.0 28.4 8.2 5.0 2.1 39.8 46.3
år20-24 kvinnor 34.1 20.1 14.7 2.8 4.0 0.7 60.9 31.9
år25-29 kvinnor 32.0 13.7 13.9 3.1 4.9 0.7 69.6 24.8
år35-54 kvinnor 34.5 18.4 12.2 6.7 10.4 2.7 72.9 22.3
år55-74 kvinnor 12.6 4.5 3.0 9.6 14.7 3.9 48.4 38.7

ARBETSKRAFTSSTATUS
utbildningI 52.7 37.8 30.4 9.3 7.4 2.4 51.8 37.0
tillf. arbete 37.8I 24.8 20.7 5.2 3.8 1.1 63.2 27.4
fast arbeteI 43.8 27.7 24.2 3.7 6.1 1.1 65.8 27.2

Anställda 42.6 27.0 23.5 4.0 5.6 1.1 65.2 27.2
Arbetslösa 38.0 22.3 24.7 3.3 4.6 1.3 60.2 28.5
SOCIOEK. GRUPP
Arbetare 40.9 27.5 23.7 3.5 5.4 0.8 57.2 32.9
Lägremellan tjm 47.4 28.0 25.5 3.4 5.2 0.7 80.9 15.5
Högre tjänstemän 50.9 34.4 27.1 4.1 6.4 1.7 94.5 4.8
SOCIAL BAKGRUND
Arbetarbarn 39.5 26.2 23.1 4.1 5.3 1.3 55.2 32.4
Tjänstemannabarn 48.5 31.6 27.3 6.4 6.3 1.6 68.2 26.5
Infödda svenskar 46.1 29.9 26.0 5.4 6.3 1.5 61.9 30.0
Invandrare 28.6 20.7 15.4 8.2 5.9 1.4 59.8 25.4
Storstad 40.0 25.4 21.6 5.5 4.6 0.9 67.1 26.0
HELA BEFOLKNINGEN

år16-74 36.5 21.5 16.5 7.2 11.7 2.9 66.3 25.9
år16-74 män 43.8 27.8 21.6 7.7 13.7 3.3 70.6 21.9

kvinnor 29.2 15.3 11.4 6.7 9.7 2.5 62.0 29.9
år16-29 inte annatom anges
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politisk kompetens. Trend 1978-91Politiska deltagandeTabell 24.2 samttr
signifikant.förändringenPlustecken ökning och ärProcenttal. attanger

Källa: ULF.

kan kanförening: partiaktivitet: ej,idrotts
fårmedlem aktivmedlem aktiv över-mötes-mötes- men

deltag. klaga hjälpdeltag.medlem

-2.2 +3.1 -0.2år +2.9 +4.4 -3.7 -2.916-29 +l0.6

år -2.4 +3.3 +O.3+0.8 +1.2 -3.9 -3.416-29 +7.0män
-1.9 +3.0 -0.8+14.5 +5.3 +7.8 -3.5 -2.4kvinnor

år -2.6 -2.4 -2.1 -4.4+14.5 +7.0 +5.5 -0.916-19
-1.5år +0.4 -5.3 -3.9 -2.2 +4.520-24 +9.6 +1.4

år +5.7 -2.5+8.5 +7.1 -4.7 -1.9 -1.725-29 +1.l
år -2.7 +14.6 -8.035-54 +14.5 +6.0 +4.1 -3.7 -2.0
år -0.5 +13.4 -5.055-74 +9.7 +4.1 +2.9 -0.5 +0.8

år -0.8 +0.l -1.7 -2.6 -1.2 +5.016-19 +10.0 +3.6män
år -3.520-24 +7.5 -1.2 -1.1 -5.1 -4.7 -2.1 +6.9män
år +3.6 +0.l25-29 +4.5 +0.5 +5.1 -5.8 -3.0 -2.3män
år35-54 +4.7 -5.3 -3.1 -3.1 +8.8 -3.2+12.6 +6.4män
år +l0.8 -5.055-74 +11.1 +6.1 +4.3 -3.5 -1.6 -1.6män

år -1.8 -3.5 -2.2 -2.5 +3.316-19 kvinnor +19.0 +10.3 +11.6
år -2.1 +2.2 +0.520-24 kvinnor +12.5 +4.6 +3.4 -5.4 -3.1
år -3.6 -0.7 +7.7 -5.125-29 kvinnor +12.2 +1.6 +8.6 -1.1
år -2.3 +20.5 -13.035-54 kvinnor +16.6 +5.6 +3.7 -2.1 -0.9
år55-74 kvinnor +8.0 +2.3 +1.5 +2.3 +2.9 +O.6 +15.7 -4.8

ARBETSKRAFTSSTATUS
utbildning +4.6 +5.0 -4.3 -3.3 -1.7 -1.6 +3.3+l2.1I

+1.0tillf. arbete -0.3 +1.1 -4.0 -5.2 -3.0 -1.1 -2.8I
+2.7fast arbete +3.3 -3.1 -4.5 -3.7 -1.1 -3.5-0.1I

-2.5 +4.3 -1.2Anställda +8.7 +1.l +2.9 -4.6 -3.0
-6.7 -4.9 +9.8 -4.8jordbr. -4.7 -12.2 -6.1 -3.3Företag.

+6.7 +3.7Arbetslösa +19.1 +6.6 +l1.0 -2.8 -0.9 -0.6
SOCIOEK. GRUPP

+4.5 -0.5Arbetare +6.2 +l.4 +0.9 -3.9 -3.6 -2.2
Lägremellan +0. +5.0 -5.3 -1.3 -2.7 +6.5 -4.4tjm +8.6

+5.1 -2.9tjänstemän +5.9 -6.3 +5.6 -14.2 -4.4 -4.7Högre
SOCIAL BAKGRUND
Arbetarbarn +l.7 -2.1 -2.3 -3.0 -4.4 -0.2 -4.4 +4.3

+2.8Tjänstemannabarn +3.7 +0.2 -2.1 -2.4 -3.8 -0.7 -4.1
Infödda +10.5 +2.5 -4.3 -3.4 -2.3 -2 O +O.6svenskar +4.6

+1.6 +14.5 -8.9Invandrare +10.0 +5.9 +0.7 +2.2 -0.8
+l.7 -3.3 -2.6 -2.0 +l.7 +1,1Storstad +8.7 +0.5

HELA BEFOLKNINGEN
år16-74 +12.1 +4.7 +4.0 -2.7 -1.5 -1.8 +1l.1 -4.7
år -2.616-74 +10.3 +4.3 +3.3 -4.2 -2.9 -2.4 +7.9män

kvinnor +13.9 +5.1 +4.6 -1.2 -0.3 -1.3 +14.1 -6.8

år16-29 inte annatom anges
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med längre utbildning. Ungdomar arbetslösa eller harärgrupper som
tillfälligt deltar mindre ofta fastarbete anställda.än

24.5 Deltagande i politiska partier

Ungdomar deltar mindre i politiska partiers verksamhet mötesdel-
året, tonåringarunder dettagande med undantag försenaste

ungdomsförbundens verksamhet, och de i mindre utsträckningär
medlemmar äldre generationer 6tabell 24.2. Ca har varitän procent

något många någotpartimöte och lika medlemmar i parti. Trend-är
nedgång bådeanalyserna visar under 80-talet deltagande ochen av

främst ZO-årsåldem.medlemskap, och det gäller ungdomar i Statistik
Valdeltagandet visar liknande utveckling.över en

något någotdeltarUnga partimöten kvinnor, ochmän änmer unga
fler medlemmar. Skillnaderna mellan ungdomar relativtär är annars
små, tendensen följer tidigare Arbetare, arbetslösa, ochmönster.men
arbetarbarn mindre aktiva.är

24.6 Egen kompetens

Självförtroende kompetens central förutsättning förär attgenom en
två frågor,kunna tillvarata sina rättigheter. ULF ställs där denI ena

skulle kunna författa skrivelse till myndighet förDu över-atten en
nå-klaga beslut kompetens, medan den andra känner Dumäterett

skulle hjälpDu Du av sociala nätverk. Tabellmätervetgon som
24.2 visar 90 politiska mening.har i dennaänatt procentmer resurser
62 harungdomarna kompetens, och ytterligare 30procent av egen

skulle kunna hjälp sitt nätverk. Jämfört med föräld-procent genom
ragenerationen har ungdomar kompetens, den äldstasämre men gene-
rationen har lägre ungdomsgenerationen.tal Trendanalysema tyderän

ökande kompetens framför allt bland de äldre tabell 24.tr..men

Unga känner förtroende för sin kompetensmän större änegen unga
kvinnor. Hög kompetens sig tjänstemän storstadsungdomarochanser
ha, mindre kompetens har arbetare, arbetslösa och invandrare.
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Kapitel 25

Väljarna 1968-91De unga -

stormsvalorellerdunungar

HenrikOskarsson och OscarssonAv Maria

Sammanfattning

politiskaläsare bindning till politiken och till deväljare harUnga en
väljarna har under helavad äldre väljare har. Departierna än unga

lägre politiskt äldre,perioden 1968 till 1991 intresseuppvisar änett
valdeltagande och lägre grad partiidentifikation. Ungalägreett en av

också från val tillunder hela perioden bytt iväljare har parti nästaett
äldre väljare. Vid de valen finnsutsträckninghögre än ten-senaste en

består trettioårsåldern.läsare bindning ändadens till denna iatt upp
30 år tydliga skillnader mellan ochBland väljare under finns männens

politiskaMedan depolitiskakvinnornas männensungaengagemang.
kvinnornas förstärkts.försvagats, har desnarast ungaengagemang

också ideologiskmellan och kvinnor återfinns iSkillnaderna mänunga
bland ochKlassröstningen har minskat kraftigtposition. män,unga

blåste starkast bland deideologiska högervinden under 1980-taletden
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förstärkts underhar däremotklassröstningKvinnornasmännen.unga
1980-talet.

nå-stå förintresse. Dealltid särskiltsigväljare tilldrarUnga ett anses
förebådarstormsvalorkanskeoch kanfräscht,ochnyttgot somvara

i politiken.vindarförändringens

uppmärksammadesspeciell väljargruppmänniskorUnga omensom
flestadeövergången sextio- och sjuttiotal. Imellanså vidförrinte

de ochradikalitet blanddå politisktfannsvästländer typ unga,aven ny
förändringarför politiskastartpunktsymboliskofta1968 enses som

någotförsågsväljarnaolika slag. De nytt;representantersomungaav
väljarnabild deframtiden. Dennabörjanrepresenteradede ungaav

värderingarpolitiskaantagandet deutgångspunkt isin att somtar
dettainnebärbestår förlängningenår livet Ii attgrundläggs ut.unga

värderingargrundläggandeförändras vad gällerväljarkåren successivt
väljaregenerationersallteftersom äldreuppfattningarpolitiskaoch

stormsvalor.politikensgenerationer. De ärersätts ungayngreav

politisktuppvisar lägreväljare oftaSamtidigt ettattvet ungaman
generelltde harväljarepolitik äldretraditionelli ettänengagemang -

så falletaktivitet. Attpartipolitisklägre ärvaldeltagande ochlägre en
illavarslande.alarmerande ellernödvändigtvisintebehöver somses

sigetablerahar hunnitväljare inteförklaras med ännukanDet att unga
ellerfortfarande studerarde kanske ärmedborgarefullt sys-ut som -

bostads-siginte etableratkanskejobb, och hartillfälligaiselsatta
åsik-politiskasig bestämdahunnit bildainteharmarknaden. De ännu

utgångspunkt deliggersympatier. I dennapolitiskaoch att ungater
etableringsfashandlarsig detförändraväljarna kommer attatt om en-

politikens dunungar.livsscykelmönster. De äreller ett unga

både stormsvale- ochväljare studerasskallkapiteldettaI etturunga
beteende skallpolitisktfyra aspekterdunungeperspektiv, ochett av

helhet dei sinAnalysen baseras1968-1991.periodenförstuderas
vidvalforskningsprogrammetutförtsvalundersökningar avsom

anslutning tilluniversitet iGöteborgsinstitutionen,Statsvetenskapliga
intervjuunder-Valundersökningama1956.riksdagsval sedan ärvarje

väljarerösträttsberättigaderiksrepresentativt urvalmedsökningar ett
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på urvalår. undersökningarna baseratsSedan 1968 harunder 80 ett av
personerlomkring 4000

Politiskt25.1 engagemang

politisktpolitiskt beteende gällerförsta aspektenDen engagemang.av
medborgarna kän-viktigtdemokrati det i allmänhetI attvaraansesen

i politiska beslutnågot för och delaktighet deslags engagemangner
medborgarundersökning likställsfattas. maktutredningensI enga-som

frågaengagerad ihandlingsberedskap. Armed ärenmanengemang
frågan,också handlar itroligtdet än äratt oengage-om manmanmer

människors politiskavanligt ärradl Ett mätasätt attatt engagemang
vilket därför inlederfråga politiska intresse,derasdem om

uppenbarapolitiska val denresultatredovisningen. delta iAtt är mest
Således skallpolitiska medborgarskapet-3uttrycker dethandlingen som

skärskådas.valdeltagandeväljaresunga

partier och politiker25.2 Relationen till

till partier och politi-medborgarnas relationaspekten gällerandraDen
relation tillmänniskorsspridd uppfattningallmäntg. En om unga

med-maktutredningenspolitiska partierna. Ipolitik de deär rataratt
förhållandevis passivaborgarundersökning konstaterades äratt unga

betydligtpartipolitik, medan de däremottraditionelldet gäller ärnär
sådan aktivitetpolitiskdet gälleraktiva när avsersommer

opinionsbildning och protester

väljare poli-anslutning till deinte endast iSamtidigt detär somunga
år det talatsUnder harhatiska partierna tycks terräng.tappat senare

väljarforskningen talarkris, och inompartiemasallmänt man omom
Rörligheten mellan valensitt väljarna.partierna förloratatt grepp om

sjunka, allt fler väljarevisat tendenserökat, Valdeltagandet harhar att
vecka och allt fler väl-valrörelsens sistasitt partival underbestämmer

från förändringar harval till Dessajare byter parti annat.5 ettettett
utifrån klasstillhörighetröstningenmed den stabilavisst samband att

sakfrågorutifrån ståndpunkter i enstaka ökat.röstningminskat, medan

avståndettidsserier fyra indikatorervalundersökningarnas kanI
artiidentiñkation,förstapartier och väljare urskiljas. Denmellan är
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det vill i vilken grad väljare känner sig anhängare detsäga som av egna
partiet. Partiidentiñkation hänger med den andra ochnära samman

tidpunkt förtredje indikatorn, beslut partival och partibyten,om
eftersom väljare vid sig sakna partiidentiñkationvalettsom uppger

på,vilket parti skall vidareoftare andra osäkra de ochän är röstaom
sannolikhethar mycket högre byta parti vid valt Dennästaatten

på avståndetfjärde indikatorn mellan partier och väljare gradenär av
återspeglarfjärdepolitiskt misstroende. Denna indikator attityder till

politikerpartier och generellt, till det partiet.änsnarare egna

25.3 klassröstningIdeologi och

tredje aspekten politiskt beteende berör väljarforskningensDen av
förstaförsöka förklara varför väljarna de Denkärna: röstar gör.att som

förklaringen behandlas här ideologisk vänster-högegposition.ärsom
Står någotmänniskor för vilken rikt-äldre det gällerän närannatunga

politiken skall analys baseras väljar-ning önskar ta Dennaattman
placering skala symboliserande vänster-högerdimensi-nas egen en

Mångaförklaringen har klassröstning.Den andra medgöraattonen.
visat väljarnas klassposition betydelse förtidigare studier har haratt

uppfattningar partival.7 Sverige sedan demokratinspolitiska och har
klassröstning i i arbetar-genombrott präglats termer attav av personer

utsträckning socialistiskt i medel-klassen i hög ochröstar att personer
i motsvarande utsträckning borgerligt. Under deklassen röstar senaste

ofta för-decennierna har emellertid klassröstningen försvagats, vilket
mindre betydelseklaras bland med klasstillhörigheten ärannat att av

för generationers väljare för väljare vuxit under denänyngre som upp
första hälften 1900-talet.av

25.4 Partival

åldersgrupperKapitlet avslutas med studera hur människor i olikaatt
har under perioden 1968-1991.röstat

väljarna kan inte analyseras referenspunkter, varförDe ta-utanunga
ålders-ibellerna detta kapitel inkluderar samtliga välj uppdeladeare

ldersgruppema följer den gruppering används i övrigagrupper. som
åldersindelningkapitel i innebär analysen inteDennarapporten. att

förstagångsväljare, andragångsväljareföljer väljarkohorter ochetc.,
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följerden inte heller olika generationer fyrtiotalister, femtiotalisteratt
Generationsperspektivet diskuteras tilletc.. dock i kommentarerna ta-

bellerna.

25.5 Politiskt intresse

Under perioden mellan 1968 och 1991 har det svenska folkets politiska
gått bådeintresse och valundersökningarna användsIupp ner. en

frågaallmänt formulerad för graden politiskt intresse: Hurmätaatt av
intresserad i allmänhet politik andelDu Högstärpass av som

sig politiskt intresserade mycket eller ganska intresseraduppgav vara
årsdet bland samtliga väljare i samband med 1976 val 56 procentvar

och lägst 1970 48 procent.

politiskt in-Tabell 25.1 Andelen mycket eller ganska
i olika mellan ochtresserade álders-grupper 1968 1991

procent.

1968 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991

väljareSamtl 50 5450 48 52 56 53 53 52
Ålder

422O år 53 49 39 36 38.. ....
år 46 49 40 5220-24 44 44 46 49 44
år 49 54 45 54 43 5025-29 54 55 55

30-34 år 48 47 55 56 53 61 45 47 53
35-54 år 49 46 50 58 54 55 54 53 57

år55-74 52 52 55 59 59 54 55 55 55
år 56 5675 46 46 52 54 59 46 54

ZLZLåL
62Män 57 59 59 60 51 54 46 55

Kvinnor 34 36 41 45 41 44 43 37 46
Antal
intervjuer 2942 2590 2650 2828 2782 2662 26172743 2757

Procentsiffroma FrågetextenKommentar: beskriver andelenmycketganska intresserade politik.av
lyder intresserad följandeHur Du i allmänhet politik och har svarsalternativ:Mycketärpass av
intresserad,ganska intresserad,inte särskiltintresseradoch inte alls intresserad.

någotväljare uppvisarUnga generellt lägre politiskt intresse äl-änett
dre. 1968 skillnaden väl-Mellan och 1976 mellan och äldrevar yngre
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måttligpolitiska intresse det skilde inte 10jares än procenten-mer-
åldersgruppen. Från ochintresserademellan den och minstheter mest

ålders-spridningen i politiskt intresse mellan olikamed valet 1979 har
då deni samband med valet 1982ökat, och störstsomgrupper var

åldersgruppernaprocentenheter mellanmaximala skillnaden 22var
år.år skillnaden i andelen poli-och 30-34 Vid valet 199118-20 var

år och dem mellan 35 ochintresserade mellan väljarna under 20tiskt
år 15 procentenheter.54

skönjas i tabell 25.1. Vid valenNågot generationseffekt kanav en
mindre intresse-de väljarna betydligtmellan 1968 och 1979 yngstavar

år-8 med andra ordde mellan 25 och 29 Detrade politik än varav
andragångsväljama politiskt in-hade lägrefrämst första- och ettsom

några betyd-äldre uppvisadeövriga väljare, medan deän etttresse
ligt starkare politiskt engagemang.

uppåt åldrarna.iintressetröskel förflyttatsvalet 1979 har dennaSedan
åråldersgrupperna 25-29framträder tröskeln mellanVid valet 1982

år Vid61 intresserade.intresserade och 30-3445 procentprocent
åldersgruppermotsvarande mellan olika1985 finns ingen gränsvalet

återfinns 30-34-intresse, medan den mellandet gäller politisktnär
35-54-åringaråringar och 1991.och vid valen 1988

oftare kvinnor de politiskt intresserade. DetMän ärärän ettattsvarar
ti-går valundersökningar. Samtidigt visarigen i samtligaresultat som

står ökningen ikvinnorna förstudier detdigare äratt som ensamma
intresserade politiska intresse har knappastandelen politiskt männens-

särskiltdecennierna-i utvecklingunder de Dennaökat alls ärsenaste
åldersgruppen år. Bland harbland väljare i 20-29tydlig mänunga an-

procentenhe-politiskt intresserade minskat under perioden -7delen
åldersgruppkvinnor i +12medan det ökat blandter, samma procen-
politiskt intresse minskatinnebär könsskillnaden itenheter. Detta att

från kvinnor iprocentenheters skillnad mellan ochkraftigt 28 män-
procentenhetersvid valet 1968 till 9andelen politiskt intresserade

1991.skillnad i valet

politiskainnebar vitalisering detRiksdagsvalet 1991 enga-aven
sig mycket ellerbefolkningenandelengemanget som uppgav varaav-

jämförtfyra procentenheterpolitik ökade medganska intresserad av
från förstärkning det politiska50 till 54 Dennamed 1988 procent. av

medelåldersåterfinns väljare,främst bland ochengagemanget yngre
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år.åldersgruppen de väl-20-24 Avoch allra markerat i yngstamest
år intresserade38 dejama 18-20 1988 procent att av po-varuppgav

återvändeåldersgrupp till valurnornalitik. När tre senaresamma
15ökning medintresserade politik52 deprocent att av enuppgav var -

procentenheter.

25.6 Valdeltagande

röstberättigadeandel deValdeltagandet, det vill hursäga stor somav
valdeltagandebetyg demokratin. Ett högtofta ärröstar, ettsomses

välmående Genomindikatorer folkstyre.bland flera rösta,attetten
vårforma framtid. Dethävdas, kan vi medbrukar det ärattomvara

medelålders ochbland väljare,Valdeltagandet högstallmänt känt äratt
ocksåSå Sverige.äldsta. det ilägre bland de och de utyngsta ser

åldersgrupper 1968 bland inter-i olika mellan och 1991Tabell 25.2 Valdeltagandet
juade.P%ocenL

1982 1985 1988 19911968 1970 1973 1976 1979

SCB:s
valstatistik 91.8 90.7 91.4 89.9 86.0 86.789.3 88.3 90.8
Samtliga
intervjuade 8686 94 94 95 93 93 8793
Åldgr

90 89 78 79år 92 882O .. .. ..är 85 84 90 93 91 89 85 79 8020-24
94 90 88 77 8525-29 är 90 89 95 92

är 96 88 93 96 95 95 94 87 8530-34
ár 94 91 95 95 96 95 94 88 8935-54

94 95 96 94 95 88 8955-74 år 94 87
90år 89 61 86 93 91 91 83 8375

az2Q29
93 92 88 8690 87 93 73 81Män

Kvinnor 85 87 92 92 93 91 87 83 85
Antal
intervjuer 29802943 5146 2596 2652 2905 2944 3971 3747

uppgiftSvarspersonemas valdeltagandehar kontrollerats röstlängden.Pro-Kommentar: motegen om
centtalen andelenröstandeblandvalundersökningamasintervjupersoner.l allmänhet dessasiff-äranger

något för befolkningeni beror människor inte oftarehögre Det röstar vägrarän stort. att attsomror
siffror förför intervju. För jämförelsensskull har SCB:stotalräknade valdeltagandelagts in iställaupp

från officiellaResultaten hämtade Allmännavalen1991.Del SCB, Sveriges statistik.tabellen. 1är

14 140756
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årValdeltagandet bland väljare vidunder 24 samtliga Val lägreär än
det genomsnittliga Valdeltagandet i befolkningen 25.2.hela tabellse
Störst avvikelsen vid 1968 1985Valet och vid Valen 1978, ochvar

så1991. Under mellanperioden skillnaderna ungefär hälften stora.var

Även åldersgruppen åri 25 till 29 andelen röstande lägre i be-änvar
folkningen helhet vid samtliga Val 1970 och 1973. Den stör-utomsom

återñnns 30-34-åringarnaavvikelsen 1985 och 1988. Blandsta var
Valdeltagandet högre det genomsnittliga vid samtliga Valän utom

genomgående små.1976 avvikelserna1973, och 1991, Perso-ärmen
mellan 35 och de i utsträckning vid74 är röstar störst samt-ner som

liga Val i undersökningsperioden, de väljarnamedan äldsta har lägreett
Valdeltagande.

Valdeltagandet i Sverige minskade mellan 1985 och 1988. valun-I
dersökningamas material Valdeltagandet 93 vid valet 1985procentvar

86 minskning Vidoch 1988, med 7 procentenheter. Valetprocent en
Valdeltagandet till1991 ökade med l procentenhet, 87 procent.

Minskningen mellan 1985 och 1988 markerad bland väljaremestVar
år år.25 och 29 väljarnas Valdel-under 20 och mellan De yngsta

frånminskade med procentenheter 89 1985 tilltagande 11 78procent
1988. Vid valet 1991 ökade Valdeltagandet bland de yngstaprocent

Väljarna med 1 procentenhet.

Även 25-29-åringarna iminskningen valdeltagande mellanbland var
frånprocentenheter 88 till1985 och 1988 11 77 procent. Denna

återhämtadevaldeltagande sig dock kraftigare 1991 bland deängrupps
till 85Valdeltagandet ökade med 8 procentenheterallra procentyngsta:

i valet 1991.

Åldersgruppen år iuppvisade genomsnittlig minskning val-30-34 en
åldersgruppl985 och 1988, detta den enda ideltagandet mellan ärmen

Valdeltagandet fortsatt minska mellan 1988 och 1991.materialet där att
åldersgruppen,94 1988 87Valet 1985 röstadeVid procent procentav

år.85 väljarna mellan och 34vid valet 1991 röstade 30och procent av

helhet har kvinnor allt sedan mitten 1970-taletbefolkningenI som av
Så ocksånågot Valdeltagande det bland dehaft högre än män. ärett

års Valdeltagandet procentenheterVäljarna. Vid 1991 Val 4varunga
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åldersgrupp,bland imellan 20och 29bland kvinnor än män samma
procentenheter.hela 10vid 1988 könsskillnadenoch valet var

Partiidentifikation25.7

väljarenbindning mellankänslomässigPartiidentifikation betecknar en
tvåi kom-delaspartiet. Partiidentifikationen kandetoch uppegna

hurPartiidentiñkationens riktningriktning.styrka ochponenter avser-
medriktningidentifierar sig med sitt parti, ochmänniskanstarkt avser

parti identifierar sig.vilket hon

medparti sympatiserarPartiidentifikationens riktning vilket man
år i familjensocialisationgrundläggas ii allmänhetantas unga genom

tidPartisympatin fördjupas sedanoch i olika övernärgrupper vart
åldras. formuleraslivscykelmodell kanefter människan Denna attsom

tidsrymd underfunktion deni partiidentiñkationenstyrkan är en av
upprepadeidentifierat sig med visst parti ochmänniskavilken etten

gånger det.12röstat

åldersgrupper.starkt övertygade partianhängare i olika Pro-Tabell 25.3 Andelen
cent

1985 1988 19911968 1970 1973 1976 1979 1982

Samtliga
intervjuade 34 36 34 30 28 2439 33 32
Alga

ár 23 19 17 15 13 1520 .. .. ..
år 20 17 17 20 22 22 22 20 1620-24

25-29 är 32 21 19 25 27 28 17 17 17
30-34 är 29 26 22 28 31 32 21 21 16

är 39 33 30 33 34 32 28 25 2335-54
ár 44 41 44 43 44 42 39 3155-74 47

år 52 52 50 51 57 51 46 49 4175
2Q-29 år

26 29 20 22 24 25 21 18 18Män
Kvinnor 1626 35 23 25 25 20 19 15
Antal
intervjuer 2942 2762 2575 2648 2677 2828 2780 2673 2616
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Utifrån teorin förväntas partiidentiñkationens styrka ordmed andra
förhållandevis ålder,uppvisa tydligt samband med där andelenett par-

tiidentifierade högst bland äldre väljare och lägst bland deär unga.
låginnebär partiidentifikation väljareDetta grad blandatt en av unga

någotinte skall illavarslande för de politiska partierna, efter-ses som
de väljarna i livet subjektivkommer byggaattsom unga senare upp en

något återfinnsbindning till parti. Livscykelmönstret tydligt i tabell
25.3, visar andelen starkt partiidentifierade vid mellan 1968valensom
och 1991.

undersökningstillfällen sig partiiden-Vid samtliga visar andelen starkt
tifierade väljarna Samtidigt andelen dehögre äldre harvara av

partiidentifierade minskat,intervjuade sig starktsom uppger vara
Årframförallt 1980-talet fram till valet 1991. 1968under och uppgav

intervjuade de hyste stark identifikation med39 deprocent attav en
något minskningparti, motsvarande andel 241991 procentvar en-
med 15 procentenheter.

ungefär lika mellan 13 och 16 procentenheter iMinskningen är stor --
åldersgrupper bland de och de äldsta väljarna. Blandalla utom yngsta

20-24-åringarna partiidentifierade minskathar andelen starkt endast
1991, medan den minskat medmed procentenheter mellan 1968 och4

dåår sedan 1976,procentenheter bland de allra 18-208 röst-yngsta
någotår.rättsåldem kvinnor hyser lägre gradsänktes till 18 Unga en

små.könsskillnademapartiidentifikation ärän män,unga menav

ifrågasatt,för partiidentifikationens styrka idagLivscykelmodellen är
utgångs-singenerationsmodell lanserats-U Dennaoch istället har taren

år attitydergeneration väljare i präglas sin tidsi varjepunkt att avunga
förhållningssätt förändras mycket liteoch dessa attityderoch att

åldras. innebärmänniskan En generationsmodell gradenvartefter att av
förhållandevis inom deskall konstant tidpartiidentifikation övervara

i be-minskade partiidentifikationengenerationerna. Denolika
då förklarashelhet skulle kunna med alltfolkningen störreatt ensom

väljarkåren generationer ellerskäldel utgörs ett annatav som avav
någon högre grad partiidentifikation. Genera-aldrig utvecklat av

påpartiidentiñkation tidigare valunder-för hartionsmodellen testats
då fåttför perioden 1968 till 1985, visstmaterial ochsökningamas ett

denna analys med 1988 1991.tabell 25.4 uppdateras valen ochstöd-M I
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partiidentiñeradeskall andelenkorrektgenerationsmodellenOm är
undersök-oförändrad helafödelsekohortinom varje genomvara

livscykelmodellen denökning innebärmedan ärningsperioden, atten
rätta.

sig anhängareväljare betraktarandel svenskaKohortanalysTabell 25.4 somsom-
undersökningsår.ålder Procent.något ochparti efterav

Diff
1991 68-911985 19881976 1979 198219731968 1970

36 1371968-1975 -- -- -- --
33 -1039 38431960-1967 -- -- -
44 042 4444 51441952-1959 -- -

48 48 +44856 5845 541944-1951 44 51
53 -352 5353 54551936-1943 56 58 52

-655 5767 6160 6460 601928-1935 63
65 -366 666666 68 65661920-1927 68
64 -567 717171 6671 681912-1919 69

068 80 7576 7771 73 751904-1911 75
73 74 711896-1903 75 - -- - --

691888-1895 - - -- - -- --

48 -175160 53Samtliga 61 5464 6065

parti-andeleniförändringarna1968-1991periodenSett äröver
underfinns medmåttliga. födelsekohorterdeidentifierade För somsex

ökning,viss1944-1951föddaperioden visar endasthela enen
partiidentifierade.minskning andelenövriga visarmedan de aven

analyseras,periodenundermaximala förändringenOm istället den
1944-1951 harföddaväljarekvarstår i huvudsak. Blandmönstret an-

övriga kohor-i demedan den minskatpartiidentiñerade ökat,delen
19111904 ochfödda mellanBland väljareundantag.med etttema

1988.1970 ochmellan valenprocentenhetermed 9finns ökningen
ålderökandetilltar medpartiidentiñkationenLivscykelmodellen att --

rimligtverkari analys. Detin dennainte attmönstretstämmer mer
åldernågot medpartiidentiñkation göra, ärharkonstatera attatt om

väljaren tillhör.vilken generationdet
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såledesOm generationsmodellen korrekt kommer andelen parti-är
identifierade väljarna minska successivt i befolkningen hel-attav som
het. Det innebär äldre generationers väljare mednär relativtatt ut-en
bredd partiidentiñkation försvinner de generationersersätts av yngre
väljare med betydligt lägre grad partiidentifikation. Om dennaen av
utveckling fortsätter kanske starkt partiidentifierade väljare kommer att

företeelsesällsynt bit in sekel.nästavara en en

25.8 Fyra väljartyper

Partiidentifikation har tydligt samband med politisktett engagemang.
Väljare inte intresserade politik identifierar sig sällan medärsom av
något parti, medan politiskt intresserade i allmänhet har högre graden

anhängarskap till speciellt parti. frånI tidigare studierettav
valforskningsprogrammet fyra utifrånhar väljarkategorier konstruerats

korstabulering politiskt intresse och grad partiidentifikation.en av av
De fyra väljarkategorierna har beteckningarna partiaktiva politiskt
intresserade med partiidentiñkation, fribytare politiskt intresserade

partiidentiñkation, politiskt ointresserade medvaneröstareutan par-
tiidentifikation och passiva politiskt ointresserade partiidentifi-utan
kation.15

årsanalysen 1976 ålderI val konstaterar Olof Petersson ochatt ut-av
bildning de bakgrundsfaktorer bäst förklarar skillnader i väl-är som
jartypemas förekomst. Tabell 25.5 visar de fyra väljartypemas fördel-

åldersgruppernaning i de olika för hela perioden 1968-1991.

Ålder har under hela perioden haft betydelse för hur väljarna fördelar
sig de fyra väljartypema. Kärngruppema i stabilt partisystem ärett
de partiaktiva och och dessa blir längrevaneröstama, störregrupper

åldrarna går.i För de lättrörliga fri-däremot,upp man mer grupperna
bytare och ålder.passiva, minskar andelen med ökande Detta mönster

i princip känt sedan tidigare.är

Det intressanta här de förändringar i fördelningen mellanär att se om
de fyra väljartyperna skett i befolkningen helhet ökningensom som -

andelen fribytare och passiva och minskningen andelenav av vane-
några ålderssamband.och partiaktiva, visar Såröstare knappast fal-är

let förändringarna har i åldersgrupper.huvudsak varit desamma i alla-
åldersgruppenMöjligen årkan från25-29 undantas denna slutsats, ef-

minskningen andelen partiaktiva och ökningen andelentersom av av
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åldersgrupp.markerad i dennapassiva är mest

olikainompartiaktiva, passiva ochAndelen fribytare, vaneröstaxeTabell 25.5
åldersgrupper. Procent.

19911982 1985 19881976 19791968 1970 1973

FRIBYTARE:
2316 20 20väljare 16 17 1914 14Samtl

Ålggr
20 202021 28 172O ár .... .. 19 2922 2024 21 2419 2220-24 ár

2628 2220 25 2019 18 2425-29 år
3120 23 2218 2019 17 2230-34 år

24 2519 17 2113 16 20ár 1335-54
1716 1813 15 1110 11 1155-74 ár
1813 710 104 7år 9 575

2Q-22 ar
302128 23 2726 27 2525Män

20 2519 21Kvinnor 17 2311 14 21

EGUVPIAKTIVÄJ
30 3136 32väljare 39 3436 34 36Samtl

Ålggr
19 2223 1632 212O år .... .. 2327 23 2128 2125 22 2220-24 är
20 2326 2535 30år 35 32 3125-29
26 2340 223230 33 3730-34 ár 29

3333 2935 3834 3835-54 ár 36 32
37 3843 3944 46 3955-74 ár 42 40

3741 4947 47 37år 37 41 4775
ZQ;22å;

2526 2528 2736 32 32 34Män
2122 1721 28 23 25Kvinnor 24 22

PASSIVA:
28 28väljare 24 2723 21 24Samtl 21 22

A133.:
46 44 4232 423320 år .... .. 3640 4436 3137 29 36 3420-24 år

4130 4129 27 2924 28 3025-29 är
31 3221 3527 23 25ár 24 2530-34

27 28 2519 25 2420 22 2135-54 år
19 2319 1917 15 19är 17 1755-74

1719 1423 9 17ár 18 20 1975
-2 r

3832 4228 26 2722 24 28Män
43 4034 37Kvinnor 40 38 35 3733
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Tabell 25.5 forts Andelen fribytare, partiaktiva, passiva och inom olikavaneröstare
åldersgrupper.Procent

1968 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991

VANERÖSTARE :
väljareSamtl 29 30 25 22 23 24 21 21 17

Alsie.:
2O år 14 19 19 18 18 16.. .. ..20-24 år 19 27 17 17 19 19 17 15 12

är25-29 22 23 15 16 18 925 17 17
30-34 år 28 27 18 22 23 19 20 22 14

år35-54 32 32 29 22 21 22 19 20 17
55-74 år 31 32 28 26 26 27 25 26 22
75 år 36 34 29 34 3023 37 27 27

-2 r
16 18 12 13 14 23Män 15 13 7

Kvinnor 26 31 20 20 24 22 20 20 14
Antal
intervjuer 2753 3738 2275 2563 2491 2589 23732531 2414

Kommentar: Konstruktionen iväljartypema redovisas texten.av

Andelen passiva väljare ökar i befolkningen helhet, och eftersomsom
de passiva alltid varit fler blandbland äldre väljare, hör idagänunga

andel de till denna emellertid inte fler iDe ärstoren av unga grupp.
tillrelation äldre väljare idag tidigare. Detsamma gäller den kanskeän

spännande fribytare. kan beskrivasDennamest gruppen, grupp som
idealväljama i individualistiskt orienterad demokratimodell; flexibelen
och intresserad. för ökningenAven denna generellär ängrupp snarare
specifik för väljare. Däremot finns tendens i materialet: Idagyngre en

det inte längre de väljarna i utsträckningär störst äryngsta som
år.fribytare, väljare mellan Detta30 och 34 kan tyda vissutan en

ocksågenerationseffekt, konstaterades tidigare i samband medsom
kohortanalysen partiidentifikation.av

åldersgruppen jämnårigaKvinnor i 20-29 i högre utsträckningär än
passiva eller Detta förväntat, eftersommän vaneröstare. är män gene-

rellt sig intresserade politik vad kvinnorän gör,uppger vara mer av
vilket diskuterades tidigare i kapitlet. Skillnaden mellan mänsunga
och kvinnors fördelningar de fyra väljartyperna har minskat sedan
1968, precis könsskillnadema i politiskt intresse.som
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valmanskåren frånförändringenövergripande slutsatsenDen är att av
fristående väljare;tillpartiaktiva ochpartiväljare; vaneröstare, mer

ålderså Detmycket medpassiva, inte har ärfribytare och göra.att
slår åldersgrupper. Samtidigtlika i allafenomengenerella somsnarare

partiidentiñka-generationseffekten ikonstateradeinnebär den tidigare
också mellangenerationseffekt i fördelningenfinns visstion detatt en

utifrånväljare lärgenerationersfyra väljartyper. Yngredessa
någon gradutveckla högrealdrig kommagenerationsmodellen att av

partiaktiva ellerblialdrig kommapartiidentiñkation, och därmed att
någon utsträckning.i högrevaneröstare

partivaletbestäms25.9 När

indikatorandraskallvilket partiOsäkerhet ärrösta enmanom
Partiidentifierade väljare sällanavstånd partier och väljare.mellan är

självklartsedan länge ochsitt partivalosäkra de har bestämt röstar-
liksom gradenMenkänner sig anhängaredet parti de av av par-som

ökningväljare har det skettbland svenskatiidentifikation minskat en
valrörelsen ellerpartival undersittandelen bestämmer rent avsomav

25.6.vilket visas i tabellföre valet,under sista veckan

föresista veckansitt partival under denväljare bestämde25.6 AndelenTabell som
åldersgrupper 1968-1991. Procent.i olikavalet,

19911985 19881976 1979 19821968 1970 1973

29väljare 18 20 2113 14 13 14Samtl 13
Ålder

30 4726 4027 25år20
4632 3221 26 2922 23 2320-24 ár

26 3824 3120 21 20 1725-29 är 21
28 4021 2321 17 19år 18 1830-34

22 22 2913 18år 13 11 1535-54 11
1710 11 129 7 7är 9 855-74

99 117 6 7år 5 5 775

32 3625 2318 19 19 2022Män
4728 35 31Kvinnor 25 23 2421 24

Antal
23502581 2398intervjuer 2491 2752 26612740 3807 2399

år undersistaför skulle i Var detFrâgetextenlyder: bestämdeDu Dig hur DuNär röstaKommentar:
skullesedanlängehurDuoch eller vissteDu rös-veckanförevaleteller tidigareunderhösten sommaren

wT.
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Osäkerheten vilket parti skall följer i huvudsakröstaman samma
partiidentiñkationen. Som betraktat bestämmermönster som grupp

Fråganväljare sitt partival äldre väljare. tidpunktänunga senare om
för följer åldersgrupperingenröstningsbeslutet linjärt äldrenästan -
väljare färre bestämmer partivalet följdDetta ärsent. attsom aven
vaneröstning det vanligaste skälet för partival bland äldre och mer-

väljareetablerade knappast möjlig för deär unga.-

liksomUnga kvinnor kvinnor överhuvudtaget oftare osäkra in i detär
på.vilketsista parti de skall Störst könsskillnad fanns i valenrösta

1985 12 procentenheter och 1991 ll procentenheter. skill-Denna
nad mellan könen kan inte förklaras med kvinnor skulle parti-att vara
identiñerade såi lägre utsträckning inte falletAtt visades ti-än män. är
digare.

Ökningen andelen väljare bestämmer sitt partival under sistaav som
något ålderveckan före valet visar knappast samband med väljarens i

åldersgrupperna år. ålders-under 55 förändringenAllra finns istörsta
år,20-24 där 24 flerprocentenheter bestämde sitt partivalgruppen un-

föreder sista veckan valet 1991 vid valet 1968 46 1991än procent
ål-1968.22 Därnäst följer ökningen andelen osäkra imot procent av

år ålders-dersgruppen 30-34 en ökning med 22 procentenheter. I
år55 däremot, ökningen andelen osäkra mellanöver ärgrupperna av

1968 och 1991 under 10 procentenheter.

återfinnsI valet 1991 tydlig gräns i andelen osäkra väljare mellanen
åldersgrupper. årolika Bland väljare 35under andelen be-var som

sig sistastämde under veckan för valet drygt 40 Motsvarandeprocent.
årandel bland väljare 35 under 30 med skillna-över procent, storavar

åldersgruppen årmellan Någonder 35-54 och de äldre. mot-som var
återfinnssvarande gräns inte i tidigare valundersökningar änannat

väljare år.mellan under respektive 55över

25.10 Partibyten

vårAllt fler väljare byter parti mellan valen. Detta tredje indikatorär
partiernas minskade väljarna.grepp om



väljare 373Unga

äldre. Dettarörlighetförväntat högreväljare har änUnga som en
partiidentiñkation och medmed den lägre gradenhänger avsamman

årväljare under 30partivalet. Blandosäkerhetenden högre var an-om
motnågot 14drygt 20vid periodens börjanpartibytaredelen procent

25 och 30mellanbefolkningen. Under 1980-talet bytteiprocent pro-
samtligaomkring 20väljarna partide procentmotcent avungaav

partibytare sedanandelenuppvisade den högstaväljare. Valet 1991
parti.väljarna bytte1956valundersökningarna startade 30 procent av-

åldern år andelen hela 43väljare i 20-24Bland procent.var

åldersgrupper 1968-199 Procent.partibytare i olikaTabell 25.7 Andelen

1988 19911976 1979 1982 19851968 1970 1973

30väljare 19 19 2016 16 19 18Samtl 14
Ålder

ár2O
24 24 4330 22 3122 2320-24 ár

3833 30 3121 24 30 2525-29 år 21
3924 24 3028 25 27ár 23 2430-34

20 21 3016 19 1913 16 1435-54 år
14 2316 13 13 1511 1055-74 år 11

10 9 9 189 6är 9 11 1175
2Q-22 år

27 3624 27 3123 21 2917Män
30 4424 36 23Kvinnor 27 3025 20

Antal
2160 19982341intervjuer 1954 2041 2354 23872072 3258

partibytare mellangår förhållandevis i andelentydligDet gränsen
år. i klart högreVäljare under 35 byteroch 35väljare under över

väljare.grad parti äldreän

ålders-något ikvinnornagenerellt högre blandpartibytareAndelen är
också återfinns i20-29 bland männen mönsterän ett somgruppen -

skillnaden mellanbefolkningen helhet. Som mänsstörst ungavarsom
1985 och 1991.partibytare vid valen 1968, 1982,kvinnors andeloch

Ökningen ål-förhållandevis jämn mellani andelen osäkra välj ärare
äldsta.och de allramed undantag för de allradersgruppema, yngsta
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25.11 Politiskt förtroende

avståndfjärde sista indikatornDen och mellan partier och väljare är
vad brukar kallas politiskt misstroende, förtroendeellersom om man
så vill. de flesta västländer har mätningar miss-I visat det politiskaatt

så också itroendet ökat, och Sverige. I valundersökningarna har korti-
två frågor påståendetypnuerligt 1968sedan ställts politisktav om

frågornabådamisstroende. Eftersom i tidsseriedenna är negativt
formulerade, och det väl känt människor oftare instämmerär änatt :ar
avstånd påståendefrågor,från nivån pcli-överskattas sannolikt det

vållartiska misstroendet. jämförelser tid dennaFör dock inteöver
någraeventuella överskattning problem.

åldersgrupperför politiker iTabell 25.8 Förtroende olika 1968-1991. Andel in-
påståendet:stämmande de riksdagen hänsyn tillsitter i inte myckettarsvar som

vad vanligt folk tycker och tänker. Procent.

1968 1973 1976 1979 19911982 1985 1988

väljareSamtl 5648 61 66 63 66 68 72
Am:

ár2O 65 68 62 57 51 68.. ..är20-24 43 53 59 73 59 59 64 67
25-29 är 39 53 59 62 67 64 68 68
30-34 år 42 57 59 63 63 69 67 71

år35-54 45 55 58 62 61 67 67 70
år 54 6055-74 63 71 65 68 74 81

år 67 60 69 80 73 7675 72 70
2Q;22åä
Män 31 31 47 60 60 61 62 65
Kvinnor 38 45 47 53 60 64 60 64
Antal
intervjuer 2754 25082279 2545 2589 2533 2416 2573

tvåDet politiska misstroendet har ökat i Sverige under de ce-senaste
påståendetcennierna. Vid 1968 instämdevalet 48 väljarna iprocent av

sitter i riksdagenDe bara intresserade folksär rösteratt som menav
åsikter, påståendetinte deras och 39 i sit-Deprocent attav om som

i riksdagen och beslutar inte folkmycket hänsyn till vad vanligtter tar
tycker och tänker. 1991 instämde väljarna72 respektive 71 procent av

påståendena.i



väljare 375Unga

Andelåldersgrupper 1968-1991.partier i olikaFörtroende förTabell 25.9
intresseradebarapåståendet: partiernainstämmande ärsvar

åsikter procent.derasfolks interöster men avav

19911985 19881979 19821973 19761968

68 7164 69väljare 52 66Samtliga 39 49
Ålder

5964 5062 544520 är
60 665946 59 5537 45år20-24

6465 6354 6542 483125-29 år
70676642 56 5727 4930-34 år

67 686865 6439 47 50år35-54
827676 69 7759år 45 5755-74
7880 7274 7744 62år 5675

2Q-29 år
68695764 5836 49 62Män

63 676867Kvinnor 58 56 7148

236324222552intervjuer 2557 25972267 2510Antal 2752

ålder. Imedsambandvisar inget starktmisstroendetpolitiska ta-Det
utsträckningväljare i högre äntill äldretendensbellerna finns atten

för högresåledes uttryckpåståendena, ochiinstämmer engeryngre
mätartefaktdelvisemellertidpolitiskt misstroende. Dettagrad är enav

påstå-i dennainstämmeräldre oftareberor än typatt avyngresom
misstroendetpolitiskadärför detrimliga slutsatsenenden. Den är att

ålder.mednågot betydande sambandinte har

något betydandemisstroendetuppvisar det politiskahellerInte sam-
iår, kvinnornaålderni 20-29bland väljareband med kön även om

andelenOkningen inågot misstroende.högreuppvisarallmänhet ett
denågot markerad blandpolitiskt misstroende däremotär ungamer

mannen.

några åldersskillnadervisar intemisstroendetökade politiskaDet -
Generelltåldersgrupper.samtligamycket iökat ungefär likadet har
1968 ochmellan valentvå tabellernatrendbrott ikan konstateras -

1976 och 1979.mellan valenrespektive1973

poli-mellansambandavsaknadfunnitTidigare studier har avsamma
andramisstroende ochålder, liksom mellanmisstroende ochtiskt so-
någrapåvisas be-kunnatheller har detcioekonomiska variabler. Inte
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tydande beteendekonsekvenser, samband finnsäven mellanom svaga
högt misstroende och exempelvis partibyten eller valdeltagande

25.12 Ideologisk position

I valundersökningarna har allt sedan 1968 de intervjuade ombetts pla-
sin ideologiska position skala symboliserande dencera egen en po-

litiska vänster-högerdimensionen. Står långt till väljervänsterman
lågt värde, och uppfattar stå långtsig till höger ideolo-ettman man

giskt väljer högt värde. I tabell 25.10 redovisas medelvärdetettman
för ideologisk position i åldersgruppernade olika för samtliga val se-
dan 1968 med undantag för då frågan1970 ideologisk placeringom
inte ställdes.

Tabell 25.10 åldersgruppersOlika ideologiska position vänster-
högerdimensionen 1968-1991. Medelvärden på frånskala 0en
vänster till 10 höger.

Diff.
1968 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 79-91

Samtliga
väljare 3.33 4 89 4 89 4 87 5 02 5 17 5 01 5.46 +O.59

2O år 5.22 5.25 5.12 5.51 5.50 6.11 +0.86. .20-24 ar 2.81 4.70 4.84 4.65 5.06 5.22 5.33 5.71 +l.O6
25-29 år 2 84 4.65 4.70 4.28 5.03 5.10 5.28 5.93 +l.65
30-34 ár 3.09 5.14 4.79 4.79 4.60 5.11 4.96 5.48 +0.69
35-54 år 3.42 4.96 5.01 5.02 5.20 5.22 4.97 5.38 +0.36
55-74 ár 3.61 4.81 4.82 4.88 4.93 5.13 4.90 5.17 +0.29
75 ár 3.43 5.55 5.07 5.33 4.78 4.87 4.54 5.44 +0.11
2Q;22å1
Män 2.92 4.69 4.74 4.46 5.06 5.28 5.51 6.08 +1.62
Kvinnor 2.72 4.65 4.80 4.46 5.02 .00 5.06 5 56 +1.lO

inter-Antal
vjuer 2786 2291 2445 2548 2578 2531 2425 2344

Kommentar: De skalor har i valundersökningarnaunderanvänts mätperiodenhar påkonstrueratssom
olika 1968 ombadsintervjupersonernasätt; placerain sig själva på frånskala O till 50vänsteren
höger; i 1973och 1976årsvalundersökningaranvändes frånskala 0 vänster till 100höger. Sedanen
1979används elvagradigvänster-högerskalafrån 0 vänster till 10 höger och de siffror redo-en som
visasi tabellenhar standardiseratsefter dennaskalaför uppnåjämförbarhet tid. Intervjufråganöveratt

självplacering vänster-högerskalanställdesinte i års1970 valundersökning.om
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196819.sedanförflyttats högerutSverige hariideologiska spektratDet
ål-samtligaiåterspeglas i huvudsakförflyttningideologiskaDenna

fråge-Dåväljare.accentuerad blanddersgrupper, är mest yngremen
i valun-densammainteskalkonstruktionemaochformuleringen var

år emel-det1976 underoch är1968, 1973dersökningarna senaresom
helanivåjärnförelsernågra direkta övervanskligtlertid göraatt

från medochtill valenintresset koncentrerasvarförtidsperioden,
1979.

visas iuppvisar1979sedanhögerförskjutningenideologiskaDen som
tydligast iålder-N Förskjutningensamband med ärtydligt25.1figur ett

20-24och+1.65 skalstegår medförändringåldersgrupperna 25-29
väljargruppenden+1.06 skalsteg. Avenförändring med yngsta

+0.86 skalsteg. Iförskjutningideologiskganska tydliguppvisar en
måttlig.år förskjutningenåldersgruppema 30 äröver mer

vidgenomsnittligt längre högerutåldersgrupper placerade sigSamtliga
gäl-detvariationenval, medan närvid tidigare är större1991valet än
Ål-tillåldersgrupp stod längstrespektive vänster.vid vilket valler

år tillår stod längstår, 55-74 vänster25-29 och20-24dersgruppema
har hö-åldersgrupperbåda dessaoch för devid valet 1979, yngre av

ål-Väljare iperioden.successiv under helavaritgerförskjutningen
1982,i valetår längst till30-34 stodoch vänster18-19dersgruppema

år till75 stod längståldrarna respektive vänster35-54imedan de över
för-dockväljaremedelålders äldreoch är1988. dessai valet För

små knappastsåpass de ärmellan valenplaceringskjutningarna i att
signifikanta.

och 19911979mellanhögerförskjutningen25.10 visarTabell att var
åldersgruppenibland kvinnornablandkraftigarebetydligt männen än

kvin-ochskalstegmed 1,6sigår; förflyttade högerut20-29 männen
och1985vid valenuppstodKönsskillnademamed skalsteg.1,1norna

demedanblandtydlig högervinddå män,det fanns1988, ungaen
Mel-alls.förändradesposition knappastideologiskakvinnornasunga
den-högerförskjutningendock nästan1988 och 1991valenlan var

blandår; skalstegåldern +O,5720-29ikvinnor ochbland mänsamma
kvinnorna.blandoch +0,50männen
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Figur 25.1 Högerförskjutning 1979-1991 iolika åldersgrupper.

Kommentar: Diagrammetvisar förändringen medelvärdetför väljarnassubjektivaplaceringpåav en
skalafrån0 vänster Lill 10höger mellan 1979 1991.och Resultaten hämtadefrån 25.10.är tabell

O

i
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25.13 Klassröstning

socialistisk röstning mellanskillnaden iKlassröstning, sett perso-som
l960-talet.sedanhar minskati arbetarklassen och i medelklassen,ner

människor tillhör deallt färreförklaring till dettaviktigEn är att grup-
industriarbetareparti i partisystemet. Atthar sitt röstarensomper

på företagarecenterpartiet ellerjordbrukaresocialdemokraterna, enen
naturligt. detförefaller ganska Däremotpå samlingspartiet ärmoderata

datorförsäl-undersköterska ellerpartiproblematiskt vilket enenmer
på.jare skall klassrösta

ålder. visats i tidigaremed Det harsambandKlassröstningen har ett
utsträckningi lägregenerationers väljare klassröstarstudier att yngre

vuxit i väl-deibland förklaras medäldre, vilket ettän att unga upp
så betydelse.21 Iklasstillhörigheten inte hardärfärdssamhälle ta-stor

åldersgrupperna vid valenolikavisas klassröstning i debell 25.11
skill-klassröstningsindex,Alfords1968-1991. Tabellen ärsomanger

röstademedelklassenochandelen arbetarklassennaden mellan somav
ål-Eftersom denrespektive val.blocket isocialistiskadet yngsta

de iår studerande, utelämnasframförallt20de underdersgruppen är--
tabell.denna

ålder.samband med YngretydligtklassröstningenvisarSom väntat ett
klassröstninggraduppvisat lägreperiodenunder helaväljare har aven

och dedeklassröstning mellanSkillnaden iväljare.äldre yngstaän
Någravalen.öka vid devisar tendensväljarnaäldsta senasteatt ge-en

möjligentabellen,urskiljasnerationseffekter kan knappast änannatur
åldersgrupp klassrös-30-34-åringarna valen. Dennavid de senaste tre

ål-äldrebåde ochdå denutsträckningtade i lägre närmastän yngre
dersgruppen.

intressantkvinnor visarochblandKlassröstningen män ettungaunga
klassröst-början kvinnornasundersökningsperiodensVidmönster. var

åldersgrupp, precis i be-i dennabetydligt lägrening än männens som
precis1985 det dockSedan valethelhet. tvärtom.folkningen ärsom

debetydligt högreklassröstningkvinnornas än män-De är ungaunga
socialistiskt ipå manliga arbetarefrämst beroende röstaratt unganens,
medelklassenarbetare. Ikvinnligautsträckningmycket lägre än unga

mindre.mellan könenskillnadernaär
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Tabell 25.11 Klassröstning i olika åldersgrupper mellan
1968 och 1991 Alfords klassröstningsindex.

1968 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991

Samtliga
väljare 41 40 42 36 38 37 34 31 25
Amar
20-24 ár 20 8 25 25 16 26 24 21 5
25-29 år 28 29 25 23 25 28 23 22 29
30-34 ár 42 39 33 33 31 30 21 18 18
35-54 ár 44 42 46 36 37 35 34 28 26

ár55-74 46 47 49 44 52 46 44 39 34
75 ár 49 45 59 55 53 47 52 56 44
2Q-22 år
Män 34 24 30 29 30 39 17 17 17
Kvinnor 12 20 20 21 12 17 31 27 32
Antal
intervjuade 2571 3470 2095 2314 2456 2445 2563 2190 2140

Kommentar: Alfords klassröstningsindex skillnadeni andelenröstandepåutgörs socialdemokraternaav
eller vänsterpartietmellanarbetarklassoch medelklass.Samtligaintervjuade uppgivit parti och harsom
värden klassvariabelningår i basenför procentberälmingama.

25.14 Partival

Partival har någotsällan visat ålder.samband med väljarnasstörre De
återfinnsväljarnas i deras inställningsärart och närhet tillunga snarare

politiken i vilket parti pådeän de väl beger sig tillröstar vallo-när
kalen. Samtidigt finns det viss variation mellan olika val detnären
gäller vilka partier starkare respektive ålders-i olikaärsom svagare

i befolkningen helhet.än I tabell 25.12 visas avvikelsengrupper som
åldersgruppema fråninom det totala röststödet för respektive parti

bland de intervjuade.

Vänsterpartiet vid valen 1973-1982 starkt bland de väljarevar unga
år. åldersgruppenunder 35 I år25-29 erhöll partiet hela 15 procent av

vid valet 1979. Vid valen 1985rösterna och 1988 det framföralltvar
25-34-åringarnabland vänsterpartiet starka. Vid valet 1991som var

ålderssambandet i röstning vänsterpartiet borta,nästan ävenvar om
någotdet starkare medelåldersbland väljare bland alltsåövriga,änvar

bland de 1970-talet.som var unga
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partiför respektivefrån röststödetdet totalaAvvikelsenTabell 25.12

åldersgrupper Procentenheter.1968- 199olikai

. E3
1988 199119851976 1979 19821973Parti 1968 1970

VpkVänsterpart
45 55Samtliga 4 4 52 4

Åldersgrupp
-1 -2+3 0+7+12O år

O+2 -2+8 +2+9 +5+2 +5år20-24
+2 -2+4+10 +7+3 +3-1 025-29 år

0+6+3 +5 +5O-2 +1är -130-34
+1 +1-2 -2 -1-2 -4är 0 -135-54
-1 -1-2 -2-20 -1-1 -1ár55-74

0 -2-4-5 -5-3 -1-1 -3ár75
Socialdemokraterna

45 3747 444547 46Samtliga 54 49
Ål r r

-3 -15O 0-13 -152O är
-6-2 +1-8 0-9 -1-2år +220-24

-2 -6-6 -3-3 +1-1+3 +225-29 ár
-4-3 -7+2 +1-4 -1+1år -930-34
+2-10 -3 -1+1-1 0år +235-54

+4 +5+3 +2+1 +2+4+1 +255-74 år
+6 +9+9+1 +7-9 -7-5år -575

Centerpartiet
12 915 1123 17Samtliga 22 2617

-3-1 -4-3+14 +52O år
-7 -5-5 -2-2 -3+4 +7år -420-24
+4 -4-4 -3-4+4 +1-1 -225-29 år

O 0-3-4 -3O +1+2år +530-34
0O -10 +1+2+2 +2år +135-54

+20+1 +1-3 +2-2 -5ár O55-74
+6 +4+8 +5+1-6 -10 +2år75

Folkpartiet
12 96 1611Samtliga 8 1214 14

Åldersgrupp
+2+3 +5+1-1 +12O ár
+2-1 +1+2 -1-1+3 -2 -5ár20-24

+2 +3-2 +2+1+5+1 +1 -1är25-29
+2 +1-2 0O-1 +1+1 +130-34 år
+1 +1+1 +1-3 00 +1är -l35-54
-3 -3+1-1 +1O+1 +1ár -155-74
-4 -1-4 -5+1+7 +5+2 +1år75
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Tabell 25.12 forts Avvikelsen från det totala röststödet för parti iresp
olika åldersgrupper 1968-1991. Procentenheter.

1 iH 5
Parti 1968 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991

Mbderaterna
Samtliga 11 9 13 13 20 23 20 17 22Älggrggrgpp

2O ár -1 +1 -2 0 +5 +820-24 ár -2 -4 -2 -4 -3 0 +3 +6 +725-29 år -2 -1 -5 -5 -8 +1 +2 -4 +530-34 år +4 -2 +4 -1 -1 -2 -1 -5 -235-54 år -1 0 -1 +3 +3 +4 O -2 -155-74 ár 0 +1 0 +2 O -2 O +2 -275 år +3 +5 +8 +4 -1 -9 -5 -4 -6Kds
Samtliga 2 2 2 1 2 2 2 3 7Å1§gr§grgpp

2O år 0 -1 +1 -l -l O20-24 ár -2 -1 O +1 -1 O 0 -1 025-29 ár -1 -1 +1 -1 -1 +2 -1 -1 +130-34 ár -1 -1 0 0 0 0 +1 -2 -135-54 år -1 -1 0 0 -1 0 0 0 -155-74 ár O 0 O +1 -1 +1 +1 +1 +275 är +1 O +3 +1 +3 +4 +2 +2 +3Miljöpartiet
Samtliga 2 2 6 4

20 år -1 O -3 +320-24 ár +3 0 -1 +225-29 ár +2 -1 O O30-34 ár O 0 +6 +335-54 år 0 +1 +2 -155-74 år -1 -1 -3 -175 ár -1 0 -5 -4demokratiNy
Samtliga 7Åldgrsgrgpp

2O ár +720-24 år -125-29 år +430-34 är +135-54 är O55-74 är -275 år -3

Antal intervjer 2678 3738 2222 2443 2639 2663 2657 2417 2317
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frånstöd äl-starkastehaft sittgenerelltSocialdemokratiska partiet har
också relativt19701968 ochvid valendetväljare,dre även varom

Ålderssambandet socialdemokra-stödet tilliväljare.blandstarkt unga
tydligt vid valetmycketochperioden,underförstärktsharterna var

år.35väljare underblandstödpartiet fick mycket1991: svagt

samband med kärn-iväljarnabland destarktCentemartiet yngstavar
ganskaövrigtvisar i1970-talet,kraftsdiskussionema under enmen

förstärkts.dettaväljarkår. och 1991 harVid valen 1988gammal

ål-olikajämnt mellanganskaväljarstödpartiFolkpartiet ärär ett vars
väljareställning blandsinförstärktdetdersgrupper, även un-ungaom

valen.deder senaste

ålderspro-tydlig1976till valethade framsamlingspartietModerata en
skillna-minskadeDärefterväljare.bland äldrestödmed starkastñl,

1991ochvalen 1988vidåldersgruppers stöd, förolikamellanderna att
samlingspartietval moderataVid dessariktning. ärha senastemotsatt

bland äldre.under 30bland väljarestarkare änbetydligt

svenskamedan detväljare,bland äldrestarkastKristdemokraterna är
för-demokratimiljöpartiet ochbåda ärnykomlingarpartisystemets ny

väljare.hållandevis starka bland unga

vidochökat,partival haråldersgruppersmellan olikaSkillnaden var
histo-valundersökningarnasgång inågon tidigare1991valet större än

kraftigavisatår partisympatiemaförsta har1990-taletsUnderria.-23
därför relevantperspektiv detframåtblickandeFör ärsvängningar. ett

partisympa-med SCBsmaterialvalundersökningarnaskompletteraatt
år. 25.13gånger tabelltvå Igenomförstiundersökningar, re-persom

år hela be-och i18-25väljareblandpartisympatiemadovisas unga
1993.november1988 tillför periodenfolkningen

periodenunderpartisympatinisvängningarkraftigaskettDet har no-
svängningaroch dessa ärnovember 1993,till mestvember l988 mar-

Eftersomkäntväljare. Detta mönster.blandkerade är ett ungaunga
väljare,äldrepartierna ärbindning tilllösare ängenerellt harväljare en

partisympatiemaTurbulensen iopinionsvindar.mottagliga förde mer
väljarnasockså dedå fördelningen1990,kraftigast par-ungaavvar

befolkningen.från fördelningen iskilde sigtisympatier mest
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Tabell Partisympatier25.13 november till1988 november
1993 väljarebland i åldern i18-24 år och befolkningen.
Procent.

fp kds nydV s c m mp summa

1988 18-24 4 45 8 17 18 1 8 100nov ..samtliga 4 49 11 11 16 2 6 100..
maj1989 18-24 3 42 8 14 23 2 8 100..samtliga 5 46 12 11 18 2 6 100..

18-24 4 39 6 14 27 2 8 100nov ..samtliga 5 43 10 12 22 2 6 100..
maj1990 18-24 5 31 8 14 31 3 8 100..samtliga 6 38 11 11 26 3 5 100..

18-24 4 25 7 13 36 5 10 100nov ..samtliga 5 36 10 ll 28 5 4 100..
maj1991 18-24 4 23 5 10 31 8 4 15 100

samtliga 5 37 8 9 24 7 3 7 100

18-24 4 30 6 10 31 5 9 100nov
samtliga 4 40 9 9 24 7 3 5 100

maj1992 18-24 4 40 3 8 25 5 4 11 100
samtliga 3 48 6 7 22 5 2 7 100

18-24 4 39 3 6 28 4 4 12 100nov
samtliga 3 48 6 7 24 3 3 6 100

1993 maj 18-24 3 46 4 6 26 3 5 7 100
samtliga 3 52 6 7 22 3 3 4 100

18-24 5 48 4 7 22 3 4 7 100nov
samtliga 3 53 7 7 20 3 3 4 100

Kalla: partisympatimätningar.SCBs 18-24 år deavser som
röstberättigade i föregående val.var

Variationen i andelen sympatiserar med socialdemokraterna harsom
varierat med 17 procentenheter i befolkningen helhet lägstasom no--
teringen 36 sympatiema i november 1990 och den hög-procentvar av

53 sympatiema i november 1993.sta Svängningarna iprocentvar av



väljare 385Unga

väl-bland demarkeradesocialdemokraternatill yngstastödet är mer
mellanväljarna23sympatiserade endastmaj 1991jarna. I procent av

novemberi48år socialdemokraterna,medoch 2418 procentmot
1993.

1980-talet,i slutetopinionsmässigt lägestarktFolkpartiet hade ett av
befolkningenblandväljarnabland destarkare änoch yngsta somvar

meddesympatiserade 17november 1988helhet. I procent ungaav
folkpar-harSedan desssamtliga väljare.folkpartiet 11 procentmot av

försvagningoch denna ärstöd försvagats,opinionsmässiga mesttiets
väl-det 71993novemberbland de Imarkerad procent avvarunga.

blandstödetdet starkarefolkpartiet, ochmedsympatiseradejarna som
försvunnet.välj heltde arna varunga

medtill ochopinionenmedvind ikraftighadeModeraterna novem-en
1992Undernågot 1991.underpartietförsvagadesDärefterber 1990.

fortgått. Svängningarnaförsvagningdenna mestoch 1993 har var
1990november1988 ochnovemberMellanbland demarkerade unga.

samlings-med moderatasympatiseradeandelen deökade unga somav
procentenhetermed 12jämföraprocentenheter,med 18partiet att

1993novemberochnovember 1990Mellansamtliga väljare.bland
deblandprocentenhetermed 14stödet till moderaternaminskade unga

samtliga.blandprocentenheteroch 8

novembermellanpartisympatimätningarsamtligaMiljöpartiet har i
18-24-åringar i be-blandstöd änstarkarenovember 19931988 och ett

betydligtinledningsvisdemokrati hadefolkningen helhet. Ny ettsom
förstadenbefolkningen. I mät-iväljarestöd blandstarkare änunga

dedet 15bildandepartietsningen efter procent ungasavvann
stödetdockharSedan maj 1991samtliga.sympatier, 7mot procent av

3bland deprocentenhetermed 8demokrati minskat mottill ungany
totalt.procentenheter

stormsvaloroch25.15 Dunungar

Är påviförebådande varthänstormsvalor ärväljarnade omunga -
politiskaetableradeinte riktigtde dunungareller ännuärväg, som-

medborgare
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finnsDet tydliga tendenser till väljare frånskiljer sig äldre justatt unga
därför de Politiskt intresse, valdeltagande,är partiidenti-att unga.
fikation och rörlighet mellan partierna har under hela perioden 1968-
1991 varit högre bland väljare bland äldre. Samtidigt finns detänunga
tendenser i materialet tyder generationers väljare,attsom yngre
framförallt födda under hälften framåt,1950-talet och intesenare av
följer dunungemodellen. Förklaringen till detta kan tänkas att eta-vara
bleringen politisk uppåtmedborgare förskjutits åldrarnai attsom -
dunungemodellen kommer visa sig giltighet deäga näratt yngre
generationerna någotblir ytterligare äldre.

Den alternativa tolkningen de generationernaär äratt storm-yngre
Tvåsvalor. tendenser i analysen påkan tyda denna bild kanatt vara

riktig. För det första finns det urskiljbar ål-tröskel mellan olikaen
dersgrupper i flera de aspekter politiskt beteende redovisatsav av som
här. Vid de valen har denna uppåt åldrarna.tröskel förskjutits isenaste
Väljare i slutet 1980-talet årdrygt trettio skiljer sig tydligtsom av var
från äldre väljare flerai avseenden.

Under 1970-talet de väljare trettioårs-åldeminär ärsom nu var unga
förändrades samhället i flera avseenden, inte område.minst skolans
Studentexamen avskaffad och den demokratiskavar mer gym-
nasieskolan infördes. Diskussioner ifrågasättandeoch lydnadersatte
och respekt för auktoriteter ideal i människors uppfostran. Isom unga
många avseenden övergångenbarnen födda i mellan 1950- ochvar
1960-tal förstaden generationen präglades de samhällsförän-som av
dringar påstartade 1960-talet. förstagångsväljareDe i valetsom var
1976 val innebar brott med den socialdemokratiska domi-ett ettsom-

och startpunkten för den ideologiska högervind prägladenansen som
1980-talet.

Den andra tendensen i det presenterade materialet tyder ettsom
stormsvaleperspektiv dunungeperspektiv skillnadernaän ärettsnarare
mellan kvinnor och vad politiskt beteende.män Deunga avser unga
kvinnornas politiska har ökat år,under medan deengagemang senare

har försvagats.männens 1980-talets ideologiska högervind harunga
blåst kraftigare bland kvinnor, ochmän än klassröstningenunga unga
har tydliga kvinnliga förtecken bland väljare år.mellan 20 och 29
Samtidigt de kvinnorna precis åldrarär kvinnor i allaunga som mer
osäkra i sitt partival de bestämmer sitt partival ochän männensenare-
byter oftare parti.
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möjligEn förklaring till de kvinnornas ökade politiskaunga engage-
kan kvinnors situation livsperspektiv förän-ochattmang vara unga

under de decennierna.drats Unga kvinnor i dag ärsenaste uppvuxna
med jämställdhet ideal, inte realitet. Kvinnors utbild-änsom om som

förvärvsarbete blivit likaning och har självklar Köns-mäns.som unga
politiskaskillnaderna i har minskat. Samtidigt deärresurser unga

kvinnornas verklighet fortfarande annorlunda deän männensunga
både förvärvsarbete.gäller föräldraskap och Mycketvad tyder att

har upphov till könsspeciñka intressen tilldetta kommergett ut-som
tryck exempelvis i könsskillnader vad gäller ideologisk position. Vad

svårt någontingdetta kommer innebära för framtiden är sägaatt att om
framgåridag, tydligt bland politikdet inte längreärattmen unga en

manlig domän.

Slutintrycket undersökningdenna de väljarna i fleraär attav unga av-
sådanseenden stormsvalor. tolkning innebärEn resultaten deär attav
övergångförebådar frånväljarna den hittills parti-kändaunga en

demokratin till individorienterad demokratimodell, prägladmeren av
enfrågerörelser, folkomröstningarad hoc-grupper, och kunniga och

självsäkra väljare.
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Definitionen följer i huvudsak LOs organisationsomrâde.tare. Medelklassen ut-
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yrke, pensionärer efter tidigare gifta,yrke, och förvärvsarbetande kvinnor efter
makens yrke.

23 Se Gillockså jam och Holmberg 1993: kap 25.
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Kapitel 26

politisktUngdom och engagemang

CarleAv Jan

Sammanfattning

samhällsfrågor ochbehandlas ungdomars förI detta kapitel intresse
Syftet har försöka besvarapolitiskt vid variti mening. attengagemang

roll.politiska spelat Vi-den generella frågan det sinsystemet utom
någon för hurmån bakgrund har betydelsedare diskuteras vad sociali

miljofrågansamhällsfrågor allmänhet och iungdomar uppfattar i syn-
denkringVidare också på vilket ungdomar signerhet. sätt engagerar

uppfattassysselsättningsamhällsfråga arbetsmarknad ochjämtesom
miljön.mycket viktigsom -
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samhällsfrågor ungdomarnabetydelse för vilkabakgrund harSocial
Generellt ungdomarnamycket viktiga.uppfattar attsett ansersom

samhällsfrågoma.välfärdsfrågor So-de viktigastetrygghets- och är
åsiktsskillnader kring väl-ocksåskapar emellertidcial bakgrund störst

ungdomar med vänstersympatierfärdsfrågorna. Arbetarbam samt an-
viktigavälfärdsfrågorna mycketutsträckninghögrei äratt sam-ser

hällsfrågor.

skallmiljofrågan, ungdomarnahurdet gällerNär att man enga-anser
fåtthuvudsakvarifrån de deformer ivilkasig, i samt attansergera

mindresocial bakgrundmiljöfrågan, spelarkunskaper kringsina en
vänster-borgerligautbildningsnivåbakgrund, ochsocialroll. Oavsett

opinionsbildningmassmedier ochungdomarna ärsympatier attanser
opinionsbildningskanal. Denkunskaps- ochbådemycket viktigt som

sidanskall vid opi-gäller hur sigskillnadenstora avman engagera
utsträck-högrelågutbildadeArbetarbam och inionsbildning. anser

åtgärder förbraaktioner och demonstrationerkollektivaning äratt
roll.bakgrunddock social visspå miljöarbetet. spelardriva Häratt en

politiska partierochutbildade har organisationerde högreFör en
samhälls-och kunskaper kringderasbetydelse förstörre engagemang

aktivaframstår deoch arbete minstlågutbildadefrågor. iDe som
och miljöorganisationernapolitiskaungdomsgruppema. De partierna

ungdomarnasunderordnad roll förgenerellt dockspelar sett sam-en
påoch varjeleder till de generellthällsengagemang. Kön störstasett
uppfatt-skillnaderna ungdomarsåterkommande isystematisktpunkt

och samhällsengagemang.samhällsfrågorningar om

frånfriställdaidagdehar hävdats ärDet växeratt uppunga som
formade äldremånga kulturellade nedärvda mönster genera-somav

universellagamlasamhälle gäller inte längre dentioners liv. I dagens
männis-för formabetydelsesocialt harsanningen attstoratt ursprung

kanske19831989. Ungdomarvärderingar Ziehevälfärd och ärkors
nutidensnågon samhället idagsocial idärför än no-annan gruppmer

frånfriställningenOrsaken till dettaMelucci 19891992.mader är att
också detill problem, den harinte bara ledertraditioner gett unga en

från socialadetmöjlighet bryta sig losspotentiell ursprungetsatt
tänka ochnödvändigtvisbehöver intenedärvda traditioner. De göra,
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tycka föräldrar och släktingar. Ett utbyggt utbildningssystem harsom
utvecklat dessa möjligheter ytterligare Ziehe 19831989. Friställ-
ningen har banat för sociala och kulturella experimentväg ochnya nya
kollektiva sammanslutningar Fornäs, Boêthius Reimer 1993, Me-
lucci 19891989, Togeby 1989. Aktiviteten i de kallats desom nya
sociala rörelserna exempel. Man aktiv tillsammans med andraär ärett
människor och de globala miljöproblemen, ockuperarprotesterar mot

hus i bostadspolitiken eller deltar i denett protest mot protester mot
framväxande fascismen. Men denna kollektivitet grundas inte nödvän-

pådigtvis har upplevelser problem, visioneratt man gemensamma av
mål.och I de sociala rörelserna aktiv kanske för sinärnya man mer

skull för saken. Undersökningar har visat aktiva i deän attegen nya
sociala rörelserna ofta har det de saknar internalise-gemensamt att en
rad plan för sin framtid ocksåoch därför känner de behovett attav
skapa sig mening frånMelucci 1989 1992, Togeby 1989. Frihetenen
traditioner kan därför tillleda rastlöst sökande efter mening ochett
identitet i sammanhang där den kan och formas. Man söker sigprövas
fram och i olika rörelser ochprövar typerengagemang av samman-
slutningar för därigenom skapa sig den personliga identitet ti-att som
digare formades traditionen. Aktiviteter i de sociala rörelsernaav nya

individen möjligheter fylla det friställningen eventuelltatt tomrumger
skapat och mening i livet. I det moderna överflödssamhälletge en ny

mångaförblir behovet fylla detta livsprojektstörre änatt tomrum ett
uppnå materiella förbättringar Ziehe 19831989. Manifestationer,att

arbetsgrupper fåroch därmed symboliskt värde. Detmöten närmast ett
inte nödvändigt skall leda tillär materiellatt ett engagemang en

förändring, huvudsaken nårkänner inreär att attman man en
förändring Melucci 1989.

I friställningen både tvångligger därmed och möjlighet kunnaett atten
skapa sig själv. Det moderna samhället kräver individualistiska, fria
och obundna individer. måsteVetskapen allt och möjligtärattom vara
skapar dock någotosäkerhet. Varje innebärval förbliratt annaten

Varje allians med andra människor skapar bindningaroprövat. som
försvårakan individuella gårdet projektet. påTryggheten visochsätt

förlorad samtidigt möjligheterna sig. Och där sigöppnar öppnarsom
det planlösa sociala handlandet infångademed individer tillfälligai
konstellationer styrda massmedias opinioner enfrågerörelsernasochav
behov uppmärksamhet Ziehe 19831989. Där finns emellertidav
möjligheterna helt kollektiva bindningar skapas kring detatt nya som

centralt i ungdomstiden idag, kön,är musik, nationalitet, kulturellt
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också politiktänkbart denGriffin 1993. Detkapital och är att somras
måste ochproblematiserai högre gradungdomentänkas intresserakan

fångas under be-infaktisktolika livsbetingelserde somsvarge
år grundskolan innebär16 och iungdom. Att ettgreppet gan-vara

ensamstående medjämfört medannorlunda livska att mammavara
24-årig högskoleutbil-ekonomi boende, elleroch atteget vara enegen

i detta perspek-och Setthosbor hemmadad pappa.mammaman som
få i framti-fråga politiska kanroll detsig vilkentiv kan systemetman

kan detbindningar och livsmönsterkollektivavilka slagsden Kring
fångar intressenungdomarsformaspolitiska samtal somnya

ofta sinför politikointressekring ungdomarsdebattDagens ut-tar
och kultur-övergripande samhälls-gångspunkt i vittomfattande och

skillna-politikens och de socialai tankaranalyser ut omsom mynnar
Frågan dessa socialaemellertidborttynande.samtidigademas är om

någon giltighethistoriskomvandlingsprocesserkulturellaoch äger
värderingar ochnågon för ungdomarsbetydelseskillnadersocialaHar

så allt andasdagens skyrdethandlingsmönster idag Ar att somunga
samhällsengagemangvälfärd ochtrygghet,socialtpolitik, ansvar,

frånfrittsamhällsengagemangvärderingar ochungdomarsFormas
politiskttradition formarsociala bindningarslagsalla det ettsom av

medvetande

möjligtdetoch tidningarradio musikMassmedier, och gör atttv,
ökarkonflikter. Detproblem ochinformation olikaförasnabbt ut om

Utifrån dettasig kunskap.skaffamänniskor snabbtförmöjligheten att
tillfälliga sammanslut-också i formsnabbtmänniskorkan agera av

stödochaktioner, demonstrationer,stödgrupper, iningar och protester
för-heltdetta skaparenfrågerörelser. har hävdatsDetför olika att nya

samhälleiUngdomarpolitiska livet.utsättningar för det växer ettupp
sigkommunikationsmöjligheterinformations- ochdär dessa ternya

så da-detdess Artill inomformassjälvklara. De attatt ramar.agera
opinioner ochskapahandlaruppfattar politikungdomar attatt omgens

organi-utifrån samhällsidealvisstkunskapförmedla än ettattsnarare
ochorganisationermobilisering ipolitiskkollektiv handling ochsera

massmedieruppfattarså självaungdomarpartier detpolitiska Ar att
för-informationkunskapochkanaler förviktigare änskolanoch som

så ungdomar,detorganisationer Arpolitiska partier ochäldrar, att
på-aktioner ochformerstöd förföruttryck detta ettett avnyagersom

mobili-motstånd kollektiv politiskFinns detverkansformer motett
sociala rörelseriindividuellastöd försering och ett nyaengagemang
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26.1 Datamaterialet

Redovisningen påbygger frånbearbetning data undersökningen av en
ungdomars miljöengagemang. Syftet med utnyttja denna data-attom

frågabas sig hur ungdomarsär formas kringatt engagemang en sam-
hällsfråga där ungdomar under årföljd uttryckt starktetten av enga-

I undersökningen lång frågorställdes rad kring viktigagemang. en
samhällsfrågor, dagens politiska organisationer och myndig-system,
heter, miljöfrågor,engagemangsforrner i fått sina kunskapervar man

miljöfrågor från och hur bäst skall bedriva miljöarbetet iom man sam-
hället. Redovisningen bygger fem huvudbearbetningar; åsikter om

samhällsfråganviktigaste just åsikter1993; hur kan drivanu om man
och öka satsningen på miljöarbetet i samhället; medlemskap i

föreningar; miljöhandlingar; varifrån fåttungdomarna sina miljö-samt
kunskaper. samtligaI tabeller särredovisas kön, social bakgrund, sys-
selsättning, utbildningsnivå och partisympatier. Redovisningen baseras

följ ande huvudgrupper och stickprovsstorlek:

Kön:
Män 795
Kvinnor 814
Social bakgrund:

till tjmhögreBarn 446
till lägremellan tjmBarn 452

Arbetarbarn 510
Sysselsättning:
Studerande 760
Förvärvsarbetande 712
Ej arbetande 135
Utbildning:
Grundskola 523
2-árigt gymnasium 507
3-4-árigt gymnasium 488
Högskola 86
Partipreferens:
Borgerlig 526
Vänster 484

Totalt 1609

15 14-0756
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enligt SEI-kodenfaders socialgruppkodats efterbakgrund harSocial
mellannivålåg tjänstemän ochhögretjänstemän ocharbetare, samt

efter ungdomarnas hu-Sysselsättning har kodatsfria yrkesutövare.
stadigvarande elleri utbildning, i arbetesysselsättning,vudsakliga

hemarbetandebamledigi arbete arbetslösa,tillfälligt samtsamt
på ungdo-Frågetekniken undersökningen byggerimilitärtjänst. att

frågorpåståenden aktiviteterocholikafått ställning tillta ommarna
två, femsvarsalternativ angivna fyra,fastaåsikter antalmedoch ett

vänstersympatier harBorgerlig respektiveskalor.eller sex-gradiga ta-
frågan betygssättningbearbetningframgits om avav svargenom en

för betyg ochbetygsskala,femgradigpartier i sämstapolitiska etten
på centerpartiet,respektive femfyrafem för högsta. De svaratsom

borgerligade harmoderaterna har kodatsKds ochfolkpartiet, attsom
fem socialdemokraternafyra respektivesympatier. De svaratsom

Vid vissa be-vänstersympatier.de harkodatsharoch vänstern attsom
uttryckersvarsalternativ tagits meddeendastarbetningar har po-som

åsikter skallhuråsikterna, det gällerilariseringen närt.ex. manom
alternativ.mycket brarespektiveinte alls bramiljöarbetetdriva

tillhänsynskillnader iskapar svarsmönster änDetta större tarom man
Syftet här harmed medelvärden.räknarfördelningen ochhela t.ex. va-

polariseringar.skillnader ocheventuellalyfta framrit att

samhällsfrågorna justViktigaste26.2 nu

fråga:till följande Da-ställningungdomarnaundersökningen fickI ta
frågor. deVilka duolikamängdhandlarpolitik varaanserom engens

svarsalter-medalternativfrågorna nu 15 olikajustviktigaste angavs
mycketganska viktigt,särskilt viktigt,inteviktigt,inte allsnativen

frågarespektiveandelentabell 26.1Iviktigt samt vet somanges
justsamhällsfråga mycket viktigangivenvissa ärsvarat att nuen

1993.

samhällsfrågorna följandeviktigasteför destödUngdomarnas gav
viktiga tillfråga mycketfrån flest markeratdenrangordning somsom

arbetsmarknad ochviktiga:mycketantal markeratminstden somsom
skatter,sjukvård, och ordning,utbildning, lagmiljö,sysselsättning,

EG,flyktingpolitik,invandring ochbarnomsorg,äldreomsorg,
u-landsfrågor, för-kärnkraften,offentliga sektorn,denminskning av

tradi-samhällsfrågor kankulturpolitik. De sägassamt varasomsvar
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viktigavälfärdsfrågor mycketungdomarna överlagtionella varaanser
tredjedelsamhällsfrågor. offentliga sektornminska denAtt anser en

samhällsfråga medan 8 10viktigmycket än att ar-av ansermervara en
samhällsfråga,mycket viktigsysselsättningbetsmarknad och är treen

två tredjedelarviktiga ochmiljön mycketfjärdedelar attsomangav
samhällsfråga. Undersökningensjukvården viktigmycket sägervar en

samhällsfråga.respektive Re-detaljiingenting vad anser ommanom
samhällsfrågorändå för destarktuttryckersultatet ett engagemang

välfärds-ochsamhällets trygghets-många kärnan iutgörsättsom
det gällerockså politiska samtalet. Närcentralt i detoch ärsystem som

poli-talar för detsamhällsfrågor ingetfinns detförintresset attsom
föruttryckersin roll. Snararespelattiska engagemangetutsystemet

politiskt samtal.förtrygghetsfrågoma det finns ettstort utrymmeettatt

samhällsfrågor viktiga än männen.överlagKvinnorna äratt meranser
dekvinnornastyrkadärmedskulle mestDetta tesema sam-somom

poli-denpotentielltkvinnornahällsengagerade och utgörsettatt nya
samhällsfrågori deKönsskillnademasamhället. störstkraften i ärtiska

frågor solidaritet:välfärdochtrygghetssystemet samtrör omsom
invand-u-land ochsjukvård, miljö,äldreomsorg,barnomsorg,

samhällsfrågaendaringflyktingsfrågor. den männenFörsvaret är som
kvinnorna.viktig änmeranser som

samhällsfrågor ungdo-vilkaförviss betydelsebakgrund harSocial
gradi högreArbetarbarnviktiga.mycket atttycker är ar-ansermarna

sjukvård, äldreomsorg,sysselsättning, barnomsorg,betsmarknad och
viktigamycketoffentliga sektorndenminskningen ärochskatter av

utbildning,gradi högresamhällsfrågor. Tjänstemannabam attanser
flyktingfrågan viktiga. Högremycketochinvandring ärkärnkraft och

U-landsfrågor, skatterkulturpolitik, EG,tjänstemannabam attanser
mel-viktiga. Skillnadensektornoffentligadenminskningen äroch av

samhällsfrågor tyckerungdomarnavilka ärbakgrund ochsociallan
syssel-arbetsmarknad ochgällerdetviktigamycket störst närär som

och eko-sjukvård, och skatteräldreomsorg, EGsättning, barnomsorg,
små. itydligtsamhällsfrågor skillnaderna Det ärövriga är attnomi. I

social bakgrundspelarvälfärd och trygghetsamhällsfrågor rör ensom
åsikter formas.ungdomarnasför hurviktig rollfortsatt

samhällsfrågoråsikter vilkaskildaSysselsättningssituation skapar om
i gradutbildning högreiungdomarviktiga. De är attär ansersomsom

samhällsfrågor. arbeteiviktiga DemycketEGutbildning och är anser
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i högre grad arbete och sysselsättning mycket viktigaäratt en sam-
hällsfrågor. sjukvård,De i arbete barnomsorg, äld-är attsom anser

invandring flyktingspolitik,och skatter minskningensamtreomsorg,
samhällsfrågor. någraden offentliga sektorn viktigamycket Iav som

samhällsfrågor åsikterna samstämmiga mellan de i arbete ochär mer
i jämfört i utbildning.arbete med de Det gäller framförallt arbetsmark-

sjukvård,nad och sysselsättning, utbildning, ordningEG, lag och samt
förklarasskatter. Detta skillnader kan med de olikaär som gruppemas

Åsiktsskillnademaintegration i samhället. det gällerär störst när ar-
sjukvård,betsmarknad och sysselsättning, utbildning, barnomsorg, äl-

dreomsorg, EG, lag och ordning, skatter minskningen den of-och av
fentliga sektorn.

åsikterna samhällsfrå-inte orimligt tänka sig viktigaDet är att att om
särskilt det välfärd och trygghet, formas olika positionernär rörgor, av

också åsik-i livscykeln. Sysselsättning skillnader iskapar ungdomars
samhällsfrågor frågori de trygghetssys-är störst rörter om som som

frågor små.övrigaI skillnaderna Vissa dessa skillnaderär ärtemet. av
förväntade och följer ungdomarna befinner sig i olika livsskeden.attav

visst iakttagelser iResultatet därmed stöd för de gjordes denger som
norska maktutredningen framkom jämte socialNOU 1982. Där att

anknytning för-bakgrund graden till arbetslivet och till dessär av
säkringssystem den faktor i högsta grad förklarar människorssom

samhällsfrågor utgångspunktför och formar för poli-engagemang en
tillgångentiskt Eftersom till lönearbete, lönear-typengagemang. av

ålder,bete dess varaktighet och kopplat till social bak-och trygghet är
erhålls vissagrund och kön här förstärkande och utjämnande tenden-

ser.

Utbildningsbakgrund åsiktsskillnaderskapar det gällerstörst när ar-
sysselsättningsfrågor,betsmarknads och utbildning, barnomsorg,

sjukvård, tvåårigäldreomsorg, miljö och EG. med utbildningDe anser
sjukvård,arbetsmarknad och sysselsättning, barnomsorg, äldreom-att

samhällsfrågorviktigare övrigamiljö skatter deärärsamtsorg, grup-
högskoleutbildning utbildning, EG ochDe med attperna. anser

flyktingfrågor san1hällsfrågoma.invandring och de viktigaste Detär
åsiktsskillnaderutbildning kringverkar skapar störst trygg-som om

välfárdsfrågor.hets- och
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försvar, lag ochsympatier EG,borgerligamedUngdomar attanser
de viktigasteoffentliga sektornminskningen denordning ärsamt av

arbetsmarknadsamhällsfrågorna. vänstersympatiermedDe attanser
sjukvård, miljö,äldreomsorg, U-sysselsättning, barnomsorg,och

sarnhällsfrågoma. Sympa-landsfrågor viktigastekärnkraft deoch är
samhällsfrå-vilkaskillnaderna mellanblocken ochtierna för de olika

arbetsmarknad och syssel-gällerdetviktigast närär störstärgor som
u-landsfrågorsjukvård, äldreomsorg, EG,sättning, barnomsorg, samt

skaparför politiska blockensympatier dekärnkraft. tydligtDet är att
Det verkaråsiktsskillnader välfärden och trygghetssystemen.starka om
tankefrgu-för skildafortfarande uttryckoch högervänster gersom om

Miljöfrågan och miljövän-samhällsfrågor ungdomarna.kring hosrer
ingapolitiskt alternativ,kan betraktasliga partier, ett gersomsom

samhällsfrågoråsikterna ungdo-hosutslag det gällertydliga när om
undersökning.i dennamarna

Åsikter på samhälletmiljöarbetet i26.3

för-sju olikaställning tillungdomarnaundersökningen ombadsI att ta
Alternativensamhället.på miljöarbetet ikan drivaslag hur av-man

aktioner,demonstrationer ochtillsåg ungdomars tilltrospeglaatt
partier ochparlamentariskt arbete iutomparlamentariska aktioner,

nriljöorganisationerstöd tillundersökningar,föreningar, fakta ochmer
gått andelarföregå tabell 26.2exempel. Imedeller svaratsomanges

Rangord-bra.respektive mycketåtgärd alls brarespektive inte äratt
debra tillåtgärder mycketflestbland deningen ansett somsomsom
iopinionmycket braantal ungdomarminst är:ansett mass-mersom

miljöorganisation,iföregå gått bli medlemexempel,medier, med mer
ochdemonstrationerdirektaktioner,fakta och undersökningar, mermer

åt-parti. Demiljövänligti ellermedlem röstamassmöten samt vara
direktaktionertycker brainte allsgärder flest ungdomarna ärärsom

med-medochdemonstrationeroch bojkotter, massmöten, att som
undersök-iparti. Ungdomarnamiljövänligtpartier ellerlem i rösta

åtgärder utanför den politiska ärtydligenningen ettatt arenananser
kollektivapå slagsmiljöarbetet olikadrivaeffektivare änsätt att

förStödetpolitiskaoch stöd för detmanifestationer attsystemet. agera
sympatibojkotter samlar ingenaktioner ocholika slags störregenom

bland ungdomarna.
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bli i miljöorganisationKvinnorna klart positiva till medlemär attmer
föregå gått något positiva till opinion ioch med exempel och mer mer

på miljövänligt parti.massmedier och medlem i eller Män-röstavara
negativa till demonstrationer, direktaktioner och bojkotter,är mernen

föregå gått exempel.medlem i eller parti med Derösta samtvara
föregååsiktsskillnaderåtgärder där könstillhörighet skapar störst är att

gått i rniljöorganisation, medlem iexempel, bli medlemmed att vara
sådirektaktioner. förefallerpolitiskt parti sig Detägnasamt att vara

åtgärdkönsskillnaden i de fall kräverär störst ettatt mer avsom en
fal-och personligt ansvarstagande individen. I deeget avengagemang

kvinnorna bereddalen är göraatt mer.

positiva till fakta och undersök-tjänstemannabamHögre är mermer
föregå gåttopinion i massmedier och med exempelningar, samtmer

något övrigtpositiva till bli medlem i miljöorganisationer. Iatt germer
små åsikter hur skall drivasocial bakgrund variationer i bästom man

små det gäller vilkamiljöarbetet. Skillnaderna är sätt närsamma
åtgärder inte social bakgrundalls bra. Oavsettär tartyper mansomav

avstånd från demonstrationer, direktaktioner ochungefär lika stor
politiskt parti.bojkotter medlem i eller rösta ettsamt att vara

ipositiva till opinionsbildningUngdomar i utbildning är mer mer
partimassmedier, demonstrationer, bli medlem i eller röstaattmer

miljöorganisation. i utbild-med medlem i Ungdomarsamt ensom
avstånd från direktaktioner och bojkotter.ning heller inte lika klarttar

Skillnaderna mellan sysselsättningsgruppema detär störst närsom
föregå gått detta fall ungdomar i utbildninggäller med exempel. I äratt

det medlem ioch de i arbete positiva. När gällerär mest att varasom
di-partier, förorda demonstrationer och bojkotter ochatt mer
nå-irektaktioner ungdomar i utbildning de positiva, de arbeteär mest

positiva i arbete minst positiva.mindre och de ärgot som

grad faktaUngdomar har längre utbildningar i högre attsom anser mer
i organi-undersökningar, opinion i massmedier, medlemskapoch mer

åt-föregå gått mycket brasationer och partier med exempel ärsamt att
före-gärder för driva miljöarbete. med kortare utbildningarDeatt

språkar i högre grad demonstrationer och aktioner. De med längre ut-
också avstånd aktioner och de-bildningar de klarastär tar motsom

monstrationer.
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avstånd från demonstra-sympatierborgerligamedUngdomar tar mer
med-bojkotterochdirektaktionerochtioner samt attmassmöten, vara

åtgärder de medpolitiskt parti,ellerlem i typerrösta somavsamma
med borger-positiva till. Desiggrad ställeri högrevänstersympatier

gått Skillnadenföregå exempel.mediställetsympatier förordarliga att
positivaskillnaden i klaraavståndstagande emellertid änstörrei är

organisationerviakollektivt ochför arbetaSympatieromdömen. att
fallblocken. I dettapolitiskaolikasympatier för demedsammanfaller
sigkan förväntadetfallahandlandei socialtskillnadertycks ut man

för ellersympatierpartipolitiskamed olikamänniskor emotav -
handlande.kollektivt

föreningari26.4 Medlemskap

åttaeller vilkavilkeniungdomarnafickundersökningenI avange
sammanfaller medIndelningenmedlemdeföreningstyperolika var

föreningstyperföreningstyper. Deiungdomsråds grupperingstatens
tabellfackföreningar. Iidrottsföreningar ochhelt dominerar ärsom

hälftenföreningstyp. Carespektiveimedlemskapandelen26.3 anges
fack-itredjedelidrottsförening ochimedungdomarna är enenenav
ellerkultur-,itiondel medlemunder natur-Strax ärförening. enen

förening.politiskellerreligiösnågot andel ilägremiljöförening. En en
intetsiffrornykterhetsförening. Dessa sättärmed iEn ärprocent en

organisa-idéburnadevisatundersökningar harförvånande. Flera att
medlemmaraktivafå ungdomarsvårt medhartionerna att som

ocksådetverkarFrån undersökningar1989.DahlgrenDahlgren
utifrån olikaföreningarimedlemskapungdomarna syn-seromsom

försäkringsfråga äni facketMedlemskap ettvinklar. som enses mer
föreningari andraMedlemskapställningstagande.ideologiskt somses
mindretillgång och bidrag. Förfå till lokalersätt ung-gruppatt enett

påverkaochmedochinflytandetillmöjligheternadetdomar attär vara
SjöstrandCarlemedlemskaptilllockarföreningformaoch somen

1991.

medanmiljöföreningari män-medutsträckningi högreKvinnorna är
andrafackföreningar. Iochmed i idrotts-utsträckningi högre ärnen

små.könsskillnadernaföreningar är
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tjänsteman-fackföreningar,iutsträckning medi högreArbetarbam är
föreningar. Denpolitiskamiljö-, storakultur,i idrotts-,nabam samt

medförklarassäkertfackföreningar kanimedlemskap attiskillnaden
Itjänstemannabarnen.arbetar öv-utsträckningi högre änarbetarbam
tjän-högreskillnadenanmärkningsvärda ärkanske den attrigt är mest

jämförtföreningarpolitiskamedlemsandel ihögrestemannabam har
imedlemskapmedförklarasmöjligenkanDettaarbetarbamen.med

mångavalen hardeKringskolorganisationer.politiska senaste ung-
arbetarbamenEftersomhårt på skolvärvningar.domsförbund satsat

ipåverka medlemskapetarbetslivet kan dettasig isökersnabbare ut
ungdomsförbund.politiska

och kultur-i idrotts-medlemmarutsträckninghögreStuderande iär
ochfackföreningarimedlemmargradhögreArbetande iföreningar. är

miljö-ochimedlemmarutsträckningnågot högrearbetande i natur-
förhållandenmedlemskap imellanskillnadernaföreningar. De stora

fackföreningar. Dettaochidrottsföreningarinomsysselsättningtill är
undersökningar harförvånande. Fleraelleranmärkningsvärtingetär

ungdomarsina medlemmar näridrottsföreningarockså visat tapparatt
Carle1989;DahlgrenDahlgrenarbetabörjarochskolanslutar

1991.Sjöstrand

i kultur-,något grad medlemmarhögreiutbildningarlängre ärmedDe
högstidrottsföreningariMedlemskap ärmiljöföreningar.ochnatur-
lägstgyrrmasieutbildningar ochhar längreungdomarbland de som

fackföre-iMedlemskaputbildningarna.de kortaremedbland dem
och de medgymnasieutbildningarmed kortabland dehögstningar är

högskoleutbildning.

idrottsföre-med igradi högresympatierborgerligamed ärUngdomar
i högrevänstersympatiermed ärDeföreningar.religiösaoch iningar

fackföreningaroch äridrotts-,sidanVidfackföreningar.med igrad av
blocksympatieravseendenmedmedlemskapiskillnadenemellertid

sma.

Miljöhandlingar26.5

frågorolikatill 15ställningungdomarnafickundersökningenl ta
året 1992. Iförraundermiljöhandlingari olikadeltagitdekring om

ideltagitungdomarflestadeframgår handlingarde26.4tabell att som
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plocka skräp, försök påverkaär kamrater och föräldrar, skrivaatt att
protestlista, bidrag till miljöorganisation, pålyssna föredrag ochge
handla alternativt. Dessa handlingar hade fjärdedel eller flera ägnaten
sig under 1992.

Kvinnorna aktiva det gäller skrivaär protestlista,när att attmer ge
bidrag till miljöorganisation, påverka föräldrar och kamrateratt samt

handla alternativt. När det gäller demonstrationer, organisera mil-att
jögrupp, affischer och dela flygblad,sätta organisera miljö-utupp

kontakta myndigheter, skriva till påverkatidning, handlare,grupp,
plocka skräp avböja reklam könsskillnaderna små.ärsamt

lägreEn andel arbetarbam utför nriljöhandlingar tjänstemannabam,än
särskilt jämfört med högre tjänstemannabam. Skillnaderna är störst när
det gäller skriva protestlista, påverkabidrag till föreningar,att ge
kamrater och plocka skräp. När det gäller de övriga miljöhandlingarna

små.skillnaderär

gårUngdomar i utbildning aktiva i skrivaär att protest-som mer
lista, demonstrera, lyssna påverkaföredrag, föräldrar och kamrater

handla alternativt. Ungdomar arbetar mindre aktiva isamt att ärsom
skriva protestlistor. De i arbete aktiva iäratt är mest attsom

plocka påverkaskräp och handlare. Skillnaden detär störst närsom
pågäller skriva protestlista, lyssna påverkaföredrag, kamrateratt att

föräldraroch plocka skräp. Skillnaderna förvånar intesamt att utan
avspeglar ungdomars olika sysselsättningssituationer inne-snarast att
bär helt olika kontaktnät och påverkadärmed möjligheter ochatt agera.

Utbildningsbakgrund inga variationer i vilka miljöhandlingarstorager
ungdomarna sig Grundskoleelever någotsäger göra. aktiva iär attmer
skriva protestlistor, demonstrera, dela affischer och flygbladut samt

lyssna föredrag påverkaoch föräldrar. De med längre utbild-att
någotningar påverkaägnar kamrater, handla alternativtatt samtmer

plocka skräp. Ungdomar med korta gymnasieutbildningar framstår
de passiva det gäller utföra miljöhandlingar.närmest attsom

Ungdomar med borgerliga sympatier mindre aktiva i utföra mil-är att
jöhandlingar förutom det gäller medlemskap i miljögrupp.när Skillna-
derna det gällerär störst skrivanär protestlista, lyssna före-att

påverkadrag, handlare, kamrater och föräldrar plocka skräp.samt att
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Det kanske anmärkningsvärdamest ungdomarär medatt vänstersym-
såpatier i hög försöker påverkagrad via informella kanaler. Möjligen

avspeglar detta förhållandet borgerliga sympatisöreratt tenderar att
positiva till centrala institutioner och kontrollmyndighetervara mer

och samtliga de aktiviteteratt tagits kan tolkas avvikelsersom upp som
och Detta emellertid någotmotsägs ungdomar meduppror. attav
borgerliga sympatier inte det bättre arbete inom det etablera-attanser
des samla fakta och undersökningar,t.ex. att politiskt arbeteramar som
och arbete i miljöföreningar. Resultatet kan emellertid också såtolkas

ungdomar med borgerligaatt sympatier inte miljöarbetet ärattanser
lika viktigt ungdomar med vänstersympatier. Därmed de hellerärsom
inte lika aktiva ungdomar med vänstersympatier.som

26.6 Var har fåttungdomarna sina kunskaper miljöfrågani

I undersökningen ombads ungdomarna varifrån fåttde sinaatt ange
kunskaper miljöfrågan. Ungdomarna fick ställning till elva kun-om ta
skapskanaler skildrar formella och informella kanaler, via skolansom
och massmedier, politiska partier och organisationer. Svarsaltemativen

inte alls, i viss utsträckning i utsträckning. I tabell 26.5var samt stor
de inte alls respektive iangett utsträckning.anges storsom

Ungdomar de i fåttutsträckning sina kunskaperatt viastoranser
massmedier, miljöorganisationer och böckertidskrifter. Syskon, föräl-
drar, mulleskolor eller liknande politiska partier spelar betyd-samt en
ligt mindre roll. Massmedier också den kanalär för kunskap där lägst
andel markerat inte de inte fåttalls sina kunskaper från. Politiska par-
tier, miljöorganisationer, syskon, föräldrar, kamrater och mulleskolor
spelar enligt ungdomarna själva minst roll det fåttgällernär de sinavar
kunskaper rniljöfrågan från.om

Kvinnorna i högre grad de i fåttutsträckning sina kun-att storanser
skaper via föräldrar, skolan, miljöorganisationer, radio och tidningar.
Männen i högre grad föräldrar, syskon, kamrater, mulleskolor,attanser

böcker och tidskrifter inte allssamt någradem kunskaper igett
miljöfrågan.
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Tjänstemannabam och högre tjänstemannabam någoti högre ut-anser
sträckning fåttde sin kunskaper frånatt föräldrar, skolan, miljöorgani-
sationer, TV och tidningar. Högre tjänstemannabam i särskiltanser
hög grad fåttde sina kunskaperatt via TV och tidningar. I övrigt är
skillnaderna mellan social bakgrund små detnär gäller ungdo-var

de iatt utsträckning fåttstor sinamarna anser rniljökunskaper från.
Betydligt skillnadernastörre är i sociala bakgrund tillom man ser var
ungdomarna de inte fåttalls sinaatt kunskaper från.menar Arbetar-
barnen i högre grad de inte fåttalls sina kunskaperanser att från föräl-
drar, syskon, mulleskolor, miljöorganisationer och politiska partier.
Skillnaden i sociala bakgrund får betydelsestörst det gällernär böcker
och tidskrifter, massmedier, politiska partier, miljöorganisationer samt
föräldrar och syskon.

Sysselsättning små skillnader det gäller varifrånnärger ungdomarna i
utsträckning fåttstor sig sin rniljökunskaperansett från, förutom när

det gäller tidningar och skolan. De i utbildning i högre graduppger
skolan och de i arbete i högre grad tidningar viktiga kun-anger som
skapskällor. Istället skillnadernaär mellan sysselsättning större när
ungdomarna varifrån de inte fåttalls sina kunskaperanger ifrån. De i
utbildning syskon spelaratt underordnad roll.anser De i arbeteen an-

i högre grad föräldrar, kamrater,attser politiska partier böckersamt
och tidskrifter inte alls haft någon betydelse. De i arbeteärsom an-

i högre grad miljöorganisationeratt inteser alls dem någon kun-get
skap i miljöfrågor.

Utbildningsbakgrund skapar skillnader framförallt det gällernär kun-
frånskaper medier och politiska partier, i de andra kunskapskanalerna

skillnadernaär små. Dessa variationer kanske också kan ses som
förväntade i förhållande till ungdomarnas skilda livsformer. De med
längre utbildningar i högre grad fåttde sina kunskaper frånattanger
politiska partier, TV, tidningar och böcker tidskrifter.

När det gäller politiska sympatier skillnaderna åsikterär i små. Ung-
domar med vänstersympatier någoti högre grad de ianger att stor ut-
sträckning fått sina kunskaper från skolan och massmedier. De med
vänstersympatier politiska partieratt och miljöorganisationeranser
spelat mindre roll för dem deän med borgerligaen Således,sympatier.
de med borgerliga sympatier i lägre utsträckning de medänanser vän-
stersympatier skallatt med det slags kollektiva åtgärderman agera som
politiska partier och miljöorganisationer förespråkar. Samtidigt menar
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de med borgerliga sympatier dessa organisationer haft bety-störreatt
delse för dem miljökunskaper.att ge

26.7 Sammanfattande slutsatser och kommentarer

det politiskaHar spelat sin roll Ungdomarna visarsystemet ut ett stort
samhällsfrågor.intresse för någotbordeDet inte problem attvara en-

förungdomar arbeta samhällsfrågor.aktivt med Samti-attgagera mer
åtminstonedigt visar ungdomarna rniljöfrågandet gäller intenär- -

något påverkaintresse för försöka samhället via det politiskastörre att
Istället hamnar långtdet politiska den listasystemet. systemet ner

engagemangsformer ungdomarna deltar i och kan tänkasav som an-
påverkavända för med i samhället. Ungdomarna emellertidatt ger

ingetheller tillstöd alternativen, det slags utomparlamentariskastörre
aktioner och politiska handlande många de sociala rörel-som av nya

åt.sig I den undersökningägnar refereras i detta kapitel kanserna som
finna avståndstagandevisst traditionell politisk verksam-ett motman

het emellertid inte kompenseras ökat stöd för de socialaettsom av nya
rörelsemas metoder.

Allmänt kan därför inte resultaten visar det poli-sägasett att attman
tiska förståelsespelat sin roll. Men dess vinna ochsättsystemet ut att
stöd för hur måsteskall och forma samhället kanske sökaman agera
sig andra former idag. Det politiska har enligt ungdomarnaän systemet
ingen frågabetydelse för dem kunskaper kring denstörre att ge som

någonkanske på år gångbarpolitisktvarit miljö-änmer annan senare -
frågan. förIstället politiskt arbete det massmedier ochärett
opinionsbildning ungdomarna de bästa kunskaps- ochsom anser vara
aktionskanalerna. Ungdomarna de i allra utsträckningstörstaattanser
fått miljöfrågan frånsina kunskaper i olikaskolan och massmedier.
Massmedier också påtryck-och opinionsbildning den bästaanses som
ningskanalema.

socialtHar betydelse för ungdomars värderingar politiskaochursprung
agerande detKan politiska bygga vidare socialtsystemet ur-
sprung Flera undersökningar har visat väljarna i allt lägreatt ut-
sträckning urskiljer högerskalan i det politiska spektret, lik-vänster -

fårklassröstningen allt lägre betydelse. sakfrå-Istället detatt ärsom
får allt betydelse Holmberg Gilljam 1987, Gilljamstörregorna som

Då ocksåHolmberg 1990. ökar betydelsen kunskap och infor-av
mation för forma dåpolitisk Samtidigt blirövertygelse. utbildningatt
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uppfattning.politiskaforma människorsfaktor förallt viktigare atten
åsikter och väljaförmåga urskilja olikaföljerutbildning ökadMed att

Undersökningar har emel-information och kunskap.förfler kanaler
följerskillnaderockså utbildningen tydliggörlertid visat att som av

må giltighetfriställning sinkulturellTesensocialt ägaom enursprung.
kulturell förändring.övergripandediskussion kring en merensom

socialaför detutbildningssystemetpraktisk tillämpningSom attsvarar
förbland i smakkulturella skillnader,förs vidare annatursprunget som

möjligheternaför sociala aktivitetermusikstilar, intressenolika samt
DärmedBourdieu 1985, Bjurström 1993.nå i samhälletinflytandeatt

få fortsattvia utbildningteoretiskt socialtborde storrent enursprung
åsikter värderingar förochforma ungdomarsbetydelse för ävenatt

samhällsfrågor.

skapar skillnader isocialavisar ungdomarsResultaten att ursprung
samhällsfrågor. intresseradeåsikterna Arbetarbamviktiga är merom

välfärd.samhällsfrågor, frågor ochsärskilt trygghet Mende rörsomav
miljöfrågan, socialtintresset lika högtdär ärgivet är oavsett ursprung,

påverka. soci-med och Oavsettlika aktiva iarbetarbamen inte att vara
betydelsemassmedier harungdomarnaalt är storattomenseursprung

skolan haftmassmedier jämtepåverka miljöarbetet liksomför attatt
miljöfrågan. Härför dem kunskaperbetydelsenden största att omge
arbetarbakgrundmedviktig skillnad, ungdomarframträder dock en
betydelse förhaftinformationskanalerfärre antal attstoratt ettmenar

får ocksåmiljöfrågan. Utbildningsbakgrundidem kunskaper enge
massmedier,förhållandevis gäller betydelsenbetydelse detnärstor av

dem kanaler förinformation och dess betydelse förfakta och att ge
miljöarbetet.bäst drivakunskap att

alla slags politiskainte lika betydelse iSocialt har stor sam-ursprung
miljöfrågan socialt mindregäller betydermanhang. När det ursprung

ocksååsikter.förstå rimmarvariationer i Detför ungdomarnasatt gan-
miljöfrågan inte riktigtvisatmed undersökningarska väl de attsom

både innehållerlåter dimensioni enhetlig politisksig inordnas somen
sakfrågor social hand-institutioner förföreställningar ochstabila om

Bennulf 1990, Carle Sjöstrand 1993.ling

Även vissapartipolitiska block eller högerstöd för olika vänster ger--
särskilt hurpolitiskt handlande. gällerskillnader i Detta ung-synen

med borgerligaskall Ungdomarnadomarna att sym-menar man agera.
avstånd handlingar och de-kollektivapatier starkast mottar
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något positivavänstersympatiermedmonstrationer. Ungdomar är mer
också fler miljöhandlingar.deltagit ide hartill kollektiva aktioner och

intresseradevänstersympatiermedungdomarÖverhuvudtaget är mer
samhällsfrågor.av

betydelsefull faktormiljöfrågan i alla avseendendock könI är meren
socialtförstå aktiviteterintresse ochför ungdomars änatt ursprung.

föresprå-samhällsfrågor. Kvinnorintresse förvisarKvinnor störreett
åtgärder, dedirektakonkreta ochnågot högre gradkar i än männen ut-

något skaffarförhandlingar och deför politiska öppnaär attmermer
verkarfrån kunskapskällor. Detrad olikakunskapersig om so-somen

bety-block harolika politiskasympatier för störstochcialt ursprung
frågor. konkretareövergripandei Juskillnaderför skapadelse att mer

mindrekontroll destomöjligheter tillindividensdenoch närmare egna
liknar de olikafår Iställetsocialttydlig betydelseoch grup-ursprung.

fram-allt Iställetvarandraåsikter handlingsmönsteroch mer.pemas
skulleSåledes, spekulativ slutsatsviktig faktor.könträder ensom en

framtiden i deroll ispelapartipolitiken kan ävenkunna att envara
svårare medden enskildefrågor fördet kanövergripande där attvara

ändåsocialtolikheterundanröja deinitiativeget ursprung genere-som
frågor ochsamhällsfrågor. Sådana välfärdställning i äroch ta so-rar

cial trygghet.
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Kapitel 27

institutionernaförFörtroende

Joachim VogelAv

Sammanfattning

demokratin ochför den representativaFörtroendet för institutionerna,
hur ungdomarbildutomparlamentariska rörelser kanför seravge en

organiserade de har sinastyrelse, och vilkapå landets hos intressen
fråge-konkretakapitelLiksom andrasympatier. i tar merasom upp

samhällskritisk hållningkvinnorställningar har än män,en mera
kritiska till dengäller åldrar. kvinnorvilket alla Unga är cen-mera

tillkontrollapparaten, positivatrala tillstatsapparaten, meramen
ocksåfackföreningarna. kvinnorvälfärdssystemet och Unga är mer

tilloftaretill olika alternativrörelser. positivaUngapositiva män är
partiväsendet.statliga EG ochstorföretagen, institutioner,

skillnader.på några Ung-Generationsjämförelserna tyder inte större
bedömningar,tämligen likartadedomar och föräldragenerationen gör

till altemativrörel-de äldsta 55 år allmänt negativaöver ärmen mer
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och positiva till och partiväsende. Här finns givetvisstatser stora
åsiktsskillnader mellan politiska block, där samhäll-vänstern är mera
skritisk, fackföreningsvänlig och till altemativrörelser.positiv Bortsett
från dessa skillnader skillnaderna mellan olika ungdomsgrupperär
och relativtgenerationerna begränsade.

Vad ungdomar styrelsen Sverige I detta kapitel finns inteanser om av
enkelt och sammanfattande begränsat till förtroende förett tsvar, ex

regeringen eller partisympatier. Redovisningen bygger istället en
utgår från ungdomars inställning fråntill olika maktcentra,ansats som

centralmakten till alternativrörelser. frågatVi har efter ungdomars för-
troende för olika institutioner, och redovisningen visar ungdomarsvar

avståndstagandensympatier och ligger, jämfört med äldre generatio-
och vilka variationer det finns mellan olika ungdomsgrupper.ners,

Redovisningen bygger års1993 ungdomsenkät.

Redovisningen två frågebatterier.omfattar första gäller in-Det elva
stitutioner skulle bedömas med förtroendeavseende detsom man
känner för dem mycketganska eller litet. I tabell redovisas27.1stort
andelen mycket eller ganska förtroende. Institutio-angett stortsom

central statsmakt riksdag, statsförvaltning, EU,representerarnerna
kontrollmakt rättsväsende, polis, försvar, fördelninginstitutionema
det sociala välfärdssystemet, fackföreningarna, näringslivetsamt
storföretagen, massmedia tidningarna svenska kyrkan.och I
tabell 27.2 ställer vi densedan demokratinsrepresentativa institutio-

partierna, valsystemet alternativrörelser rr1iljö-nedrust-motner
nings-kvinnorörelsen rörelser för medborgerliga rättigheterresp
tabell 27.2.

27.1 Förtroende för statsmakten

Tabell 27.1 visar de centrala politiska institutionerna har betydligtatt
lägre anseende 20-25 procent samhällets kontrollmaktän polisen 67

försvars- och rättsväsende drygt 40procent, procent, medan välfärds-
och övriga institutioner ligger 30systemet runt procent.

Den centrala statsmakten här riksdagen, statsförvalt-representeras av
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förhållan-rörandeifråga indikatorerandraEG. Liksomningen och om
negativakvinnoröverhetindivid och ändet mellan är ungameraunga

och för EG. Juför riksdagenförtroendehar oftare ävenMänmän.
såväl riksdag,gälleroch detförtroende haräldre desto större man,

statsförvaltning EG.central som

ocharbetarbarnarbetarklass,arbetslösa, vänster-Tabell visar27.1 att
högskoleutbildadeBorgerliga,mindre positiva.betydligtungdomar är

för EGFörtroendetavseenden.positiva i samtligaoch troende är mera
bor-jämfört medlågt vänsterungdomar 6 procent,blandmycketär

också mellan studentur-skillnaderfinnsgerliga 35 procent. Det stora
lågt för-mycketarbete harsociologi och socialtidär studentervalen,

procent.från 49ekonomistudenter 17troende till skillnad resp

försvar. Härpolis ochrättsväsende,Kontrollmakten representeras av
hellermellan könen. Inteobetydliga skillnaderfinns endast genera-

någotZO-årsåldern hariUngdomartionsskillnaderna är stora. meraen
harpolis de äldre. Försvareträttsväsende ochinställning tillpositiv än

föräldragenerationen,ungdomsgenerationen ochungefär stöd isamma
pensionärsgenerationen.istödstörremen

förtroendemindrei detta avseende änharArbetslösa ungdomar även
institutionersåledes sjuför samtligagällerövriga ungdomar. Detta

För-välfärdssystemet.kontrollmakt ochstatsmakt,representerarsom
arbetar-liksomtill klass. Arbetarerelateratgenerellttroende är mera

gällerinstitutioner. Detför samtliga dessaförtroendehar mindrebarn
enkätre-andraMed tankevälfärdssystemet.således det socialaäven

missnöje medindikationbör det tolkassultat systemens om-som en
fattning.

Invandrarung-positiva.betydligtHögskoleutbildade generelltär mera
jäm-tankeväckande:profil, kansplittradhardomar varasomen mera

statsmaktenspositiva tillungdomar de klartfört med svenska är mera
kon-negativa tillinklusive välfárdssystemet,institutioner, meramen

rättsväsendet och polisen.trollmakten i form av

med olikaockså åsiktsskillnader mellan ungdomarföreliggerHär stora
för huruttrycknaturligtvis justpartipreferenser, vilket är ett man ser

fördelningspoliti-på individ ochmaktrelationema mellan stat, resp
såväl central-tillbetydligt positivaken. Borgerliga ungdomar är mera

vänsterungdomar. Det-kontrollmakteninstitutioner änstatens som
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gäller för troende ungdomar med undantag, nämligen för-samma ett
Vänsterungdomar känner betydligtsvaret. mindre förtroende för väl-

färdssytemen borgerligaän 39 56 procent.resp

Om vi bortser från skillnaderna mellan olika politiska block dennager
redovisning allt intryck relativttrots homogenitet:ett skillna-storav
derna förväntningarna de imotsvarar små.regel relativtär Resul-men

tyder inte heller några betydande åsiktsskillnadertaten mellan
generationerna.

Ställningstagandena till det sociala välfdrdssystemet svårtol-är mera
kade. Avståndstagande kan dels bero för vidlyf-att systemet anses
tigt, eller det snålt.för Man kanatt enkätsvarensäga attanses ger en
bild legitimitet, inte vilkasystemets brister kritikerna ochav men ser,
vilka egenskaper värdesätter. I andra kapitel ställs diffe-man mera
rentierade frågor också nyanserad och starkt diffe-som ger en mera

åsiktsproñl.rentierad Lågt förtroende har välfärdssystemet framför allt
hos välfärdens klienter, hos arbetslösa och barnfamiljer, alltsåvilket
tyder missnöje med utdelning. Högt förtroendesystemets har väl-
färdssystemet hos invandrarungdomar, betingat erfarenheter frånav
utlandet. Högre uppskattning finns hos högskoleutbildadeäven effekt

kunskaper och hos troende ungdomar.av

27.2 Arbetsmarknadens institutioner

Fackföreningar och storföretag bildar och förtroendetett motsatspar,
för dessa tämligen god bild ungdomars orientering höger-ger en av
vänsterskalan. Förtroendet ligger bådai fall kring 30 vilket iprocent,
sig inte kan någon meningsfull tolkning. Mer intressantages ärmera
de ganska skillnaderna mellan olikastora ungdomsgrupper. Unga
kvinnor betydligtär positiva till fackföreningar, ochmera mänunga
klart positiva till storföretagen. Liknande könsskillnader åter-mera
kommer i kapiteläven 12, där vi ställer frågorriktade kring lö-mera
nespridning, välfärdsfördelning, bidrag, skatter osv.

Generationsskillnadema relativtär begränsade. ZO-årsåldem,I dvs i
den period då ungdomar kommer arbetsmarknaden, inställ-ut är
ningen till storföretagen möjligen något positiv hos de äldre.änmera
Större skillnader finns mellan olika samhällsklasser, där arbetare, ar-
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förförtroendeklart mindreungdomar hararbetslösabetarbarn och
fackorganisationerna. Detförtroende förochstorföretagen, större om-

Naturligtvistjänstemän.högskoleutbildade och förförvända gäller
med borgerligaungdomarskillnader mellan vän-finns det stora resp

vänsterungdomarliksomTroende ungdomarstersympatier. är mera
negativa till storföretagen.

kyrkan27.3 Svenska

något slagsgud, 36personligungdomarna17 trorprocent enav
intemedan 27icke troende,livskraft, 18ande eller är procentprocent
frånavvikerknappastfördelningnågon uppfattning.Dethar är somen

deår fleradäremotOver 55föräldragenerationen. att tror enanger
svenskaockså förförtroendetredovisastabell 27.1personlig gud. I

delsfår med enkätsvarenräknainstitution. Härkyrkan attmansom
sköts.svenska kyrkandels hurreligiösa värderingar,speglar egna

äldredessutomHärpositiva ärkvinnor män.Unga änär ungamera
har bety-Klassdimensionenpositiva ungdomar.generationer änmera

lågutbildade mindre posi-ocharbetarbarnhär: arbetare, ärdelse även
vänsterungdomar.gällerdetsammativa, och

utomparlamentariskainstitutioner ochDemokratins27.4
rörelser

utsträckningi ökandeungdomarforskning har pekatTidigare att
sinaartikuleringförutomparlamentariska rörelsertillsöker sig av

insti-parlamentariskadehar delsintressen. Orsaken attangetts vara
delsförmå fånga intressen,ungdomarsskulletutionerna inte attatt upp

videtta avsnittför ungdomar. Iarbetsformer inte görderas enpassar
institutioner tilldemokratinsinställningen tillmellanjämförelse resp

indikatorer. Dessabaserade 4rörelser, varderautomparlamentariska
underlag för direktainte hellerfrågor och degäller inte förtroende, ger

Frågorna demokratinsrörandeinstitutioner.mellan dessajämförelser
väljarnasöverensstämmelsen medbedömninggällerinstitutioner en av

institutionerfrågorna utomparlamentariskaåsikter, rörandemedan
mycketganska.negativ till dessahur positiv ellergäller ärman
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Frågorna rörande demokratins institutioner utgjordes följande fyraav
påståenden skulle instämma avståndi eller ifrån:tasom man

Partierna bara intresserade folksär de-interöster,av men av
åsikter i tabell 27.2 redovisas andelen avståndras tarsom

De sitter i riksdagen och beslutar inte mycket hänsyntarsom
till vad folk tycker och tänker tabelli 27.2 redovisas andelen

avståndtarsom

Det finns åtminstone något parti alltid försöker tillvaratasom
mina intressen i tabell 27.2 redovisas andelen instämmersom

Genom kan verkligenrösta med och bestämmaatt man vara
hur det ska ordnat här landeti i tabell 2 7.2 redovisasom vara

andelen instämmersom

Hög siffra innebär således positiv inställning till demokratins institu-
tioner. Aven här vi de kvinnornas samhällskritiskaser unga mera
inställning, vilket förär alla generationer. De äldregemensamt är
möjligen positiva ungdomar, det tvåän gäller bara indi-mera men av
katorerna. Mera entydiga resultaten beträffande klassdimensionen.är
Arbetarbarn, arbetare lågutbildadeoch mindre positiva.är Detsamma
gäller vänstersympatisörer. Troende ungdomar har positiven mera
inställning till de demokratiska institutionerna.

Medan positiva tillmän är demokratins institutioner kvinnornaärmera
istället positiva till utomparlamentariska rörelser, i linje medmera en

samhällskritisk hållning vi har i flera andra kapitel.möttmera som
Kvinnor alltså positivaär till miljörörelsen, nedrustningsrörelsen,mera
kvinnorörelsen rörelser för mänskliga rättigheter.samt Den sam-
hällskritiska hållningen egentligen kvinnligär gäller allasärarten som
åldrar, och sträcker sig brett spektrumöver värderingar.ettsom av

Generationsskillnaderna däremot inte likaär entydiga. Varken miljörö-
relsen eller nedrustningsrörelsen får starkare stöd hos ungdomar hosän
föräldragenerationen, under etableringsperiod altemativrö-vars egen
relserna fram.växte Den äldsta generationen däremotär negativmera

de år.under 55än Alla dessa skillnader emellertid relativtär be-yngre
gränsade, och här alltsådetäven inteär bild åsiktsskillna-storaen av
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fårder jämför generationerna, homogenitet. Det-när utanman man av
gäller olika utbildningsgrupper. Olika samhällsklasserävensamma

tycks attraheras olika kvinnorörelsen och hög-rörelser, arbetareav av
utbildade miljörörelsen medborgerliga rättigheter. Givetvis fö-ochav

påtagligarekommer skillnader politiskamellan de blocken, ävenmen
här varierar sympatierna. betydligt positiv till ned-Vänstern är mer
rustningsrörelsen kvinnorörelsen,och och detsamma gäller troende
ungdomar.
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28Kapitel

Fritidsaktiviteter

VogelJoachimAv

Sammanfattning

och idrott,friluftsliv nö-24 aktiviteter inomredovisaskapiteldettaI
skillnaderrelativtResultaten visaroch kultur.hobbiesjesliv, stora

likheter.ocksåavseenden,vissaimellan generationerna storamen
strövandemotionspromenader, iblandvanligare naturIdrott är unga,

nöjesaktivite-Vidarebland äldre.vanligare ärträdgårdsarbeteoch
bland Bi-vanligarebetydligtdansrestaurangbesök,bio, unga.tema

olikavanliga ilikaläsningmuseibesök ochstudiecirklar, ärbliotek,
generationer.

de.aktivitetsnivå utvecklats änsämreungdomarsavseenden harI vissa
påbör berovilketkultur,särskiltgäller80-taletunder attäldres

parallelltoftarealltåt utbildning,omfattningökandeisigägnarunga
inkomstutveckling. Samti-de hafthardessutomoch sämremed arbete,

äldsta.för deutvecklats positivtoch inkomsthälsahardigt

un-aktivaavseenden mänflesta ändeikvinnorUnga är ungamera
äldres.de Närliknaraktivitetsmönsteroch derasidrott,dantag: mer
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fått barn förändras vidare aktivitetsmänstret relativt kraftigt.man
Mycket nöjesaktiviteterna faller bort, och det gäller kultur-ävenav
aktiviteter. Särskilt ifråga kulturaktiviteter relativt skill-storaom syns
nader mellan arbetarbam och tjänstemannabam.

Ungdomars fritidsaktiviteter redovisas i denna tvåi kapitel.rapport
förstaDet omfattar traditionellt aktivitetspanorama 24 frilufts-,ett

nöjes-, och kulturaktiviteter baserat SCBs löpande undersökningar
levnadsförhållanden ULF, medan det andra koncentrerasav ung-

domskulturer nästa kapitel. Den första generella redovisningenmera
omfattar jämförelser med äldre generationers aktivitetsmönster, och
innehåller trendanalyser med tillbakablickäven till början 80-talet.av

Med hjälp ULF kan vi dels jämföra olika befolkningsgruppers akti-av
vitetspanorama, dels kvantitativt hur ofta, dels kvalitativt vilka ak-
tiviteter, hur allsidigt, med vilka konsekvenser. ULF visar betydande
skillnader mellan olika befolkningsgrupper, dels med bakgrund i in-
komstnivån bättre underlättar finansieringen olika aktivi-resurser av
teter, vidare i kulturmönster bundna till klass, region och nationellt

vidare i utbildning bredare intressen vid högre utbildning,ursprung,
med avseende kön mäns och kvinnors intressen skiljer sig i vissa
avseenden, med ålderavseende p.g.a. hälsa, ålders-samt resp
specifika intressen. Befolkningens aktivitetsmönster förändras med
ökande inkomstökning, förbättrad folkhälsa, vidareresurser genom
ökad volym fri tid arbetstidsförkortningar, rationalisering hus-av av
ligt arbete, Ökande utbud fritidsmarknaden, intesamt ettgenom
minst mediamarknaden. långsiktigtMera medför ökande utbildning,
förbättrad arbetsmiljö, högre inkomster, ökad folkhälsa och ökat utbud

allmänt ökad aktivitetsnivå. Förändringarna kan variera mellanen
olika beroende hur de träffas sådana förändringar. Ung-grupper av

fårdomar bättre utbildning någon tidigareän generation, vilket bör öka
och bredda aktivitetsmönstret, jämfört med tidigare generationer.

sidanandra har ungdomars inkomster utvecklats negativt medanmera
de äldres medelinkomster har förbättrats, vilket har lett till ökade
inkomstskillnader mellan generationerna, alltsåvilket skulle tala för

förändringar i äldre generationer.större ATP-reformen ger nu pen-
sionärsgenerationen inkomster ligger mycket de yrkesaktiva,närasom

ocksåvilket bör utslag i ökade fritidsaktiviteter. Vidare bör ungdo-ge
tidsbudget pressad äldre generationers,än ökademars vara mera p.g.a.

utbildningskrav. De har samtidigt allt behov arbetsinkomsterstörre av
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inte bara andelenparallellt med studier. Vi har i kapitel 4sett att ung-
också parallelltdet medstuderar, andelendomar görutan somsom

aktivitetsnivåförvärvsarbete har ökat. Detta talar för ungdomarsatt
arbetstidsförkort-lika snabbt äldres. Vidare berörinte utvecklats som

ingår eller harhumanisering endast dem iningar och arbetslivets som
slår sådanaingått generationerna ef-jämföri arbetskraften. När man

alltså generatio-de äldre, i synnerhet hos den äldstafekter igenom hos
förbät-folkhälsan har förbättrats, ochULF visar analogt attattnen.

åldersgrupper just de äld-uppträder i samtliga hostringarna inte utan
arbetsförmåga rörelseförmåga.i form ökad och ökadsta, av

alltså akti-talar för de äldre generationemasfinns mycketDet attsom
aktivitetsnivåpositivt ökadvitetsmönster har utvecklats änmera

hurungdomsgenerationen. Samtidigt det intresseär att storaseav
vilka aktivitetermellan generationerna, och det gäller.skillnaderna är

ändamål för grundredo-utnyttjar vi i detta kapitel ULFFör detta en
aktiviteter inom friluftsliv, nöjen ochvisning uppsättningstörreav en

redovisas andelen sig aktivitetkultur. tabellernaI ägnatsom resp
nedanstående definitioner, varierar beroendeenl typen avsom

aktivitet.

DEFINITIONER:
ggrårNågon gång veckan eller oftare 21Kod 1 Ofta: i -w
ggrårNågon gång månaden eller oftare 6-wkod Ofta:2 i

veckaKod 3 Ofta: I varjestort sett
åretgång under detkod 4 Minst senasteen

OCH IDROTTFRILUFTSAKTIVITETER
i skog och markströva

nöjespromenader
fritidsñska
jaga

fritidsbåtutflykter igöra
trädgårdsarbete
motionera utomhus
motionera inomhus

idrottsevenemang
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NÖJESAKTIVITETER
bio
restaurangpubcafé

dansa discotekdanslokal
fotograferafilma

metallslöjdaellerträ-
sticka, väva etcsy,

KULTURAKTIVITETER
besöka bibliotek

artiklarskriva dagbok, skriva dikter, brev eller
böckerläsa

studiecirklardelta i
ellerkonstmuseum annat museum

dansa folkdans eller balett
någon sånggruppsjunga i

grarnrnofonskivorCD eller kassetterlyssna
gudstjänstbesöka

Friluftsaktiviteter28.1

generationer har skilda aktivitetsmönster detUngdomar och äldre när
äldre oftare i och mark,friluftsaktiviteter. Medan skoggäller strövar

trädgården sig ungdomaroch arbetar ipromenader ägnartar mera
ocksåförstås intespeglar bara intressenidrott tabell 28.1. Detta utan

förmåga. ofta ekono-förutsätter dessutomfysisk De äldres aktiviteter
trädgården. Enligt ULF harfler äldre jagar imiska och arbetarresurser:

sedan början 80-blivit rörligare i promeneraäldsta ströva naturen, av
tabell 28.1talet tr..

fåtttonåren, särskilt harIdrott och motion minskar starkt efter när man
aktiva, mindrebarn. Enligt ULF arbetslösa mindre och arbetareäregna

aktiva tjänstemän.än

frånkvinnors friluftsvanor skiljer sig UngaUnga avsevärt mäns.unga
kvinnor in-sig idrott, jakt och fiske, medanmän ägnar mera unga

aktivitets-sig för promenader. kvinnorsoch Unganaturtresserar mer
profil liknar den gäller för föräldragenerationen.mer som
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28.2 Nöjesaktiviteter och hobbies

gå på bio,tabell 28.2 redovisas nöjesaktiviteterI restaurangtre resp.
filma, trämetallslöjd, textilslöjd.danslokal och hobbyaktivitetertre

betydligt utsträckning ungdoms-Nöjesaktivitetema i störreutövas av
jämnt fördelade, sygenerationen. Hobbyaktivitetema är utommera

i högresticka, i enbart kvinnor ochoch görs meststort settsom av
åldrar. textil-fallet registrerar minskning betrI det ULF storsenare en

åldrar. aktivitets-kvinnor i alla kvinnors ochslöjd bland Unga mäns
profil sig varandras.närmar

Dåbarnen kommit. skerUngdomars nöjesliv förändras radikalt harnär
föräldrars ak-in i vuxenvärldens aktivitetsmönster. Ungastort stegett

föräldragenerationens. Generellttivitetsproñl sammanfaller i medstort
liksom tjänstemannabarnvidare högre tjänstemän,gäller äratt mera

frågaaktiva i nöjesliv.om

28.3 Kulturaktiviteter

ocksåunderhållning kanegenvärdeKulturaktiviteter har dels ett men
mån och färdigheter, elleri den de kunskaperger nyage nya resurser

generationerna rela-självförtroende. Skillnaderna mellanpersonligt är
musiklyssnande och dans, därtivt begränsade med undantag ung-av

gårIfråga gudstjänsteraktiva tabell 28.3.domar betydligtär ommer
generationen särskiltmarkant skiljelinje mellan den äldstadet en

år fortsätter minska,kvinnor 54 och de Kyrksarnhetenöver attyngre.
särskilt bland de äldre.

områ-På flertaletkvinnor betydligt oftare aktivaUnga män.är än unga
fåttaktivitetsnivån barn.minskar har Avenden avsevärt när egnaman

betydligt min-beträffande kulturaktiviteter arbetare och arbetarbamär
dre aktiva.
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oftal friluftssaktivitetervissasig atägnat28.1 ProcentTabell som
198891.Källa: ULFidrott.och

IdrottTräd- Inom-Utom-Bát-JaktFri-Strö- Pro-
hushusgårdsutf- somtids-i mena-va áskádidr.idr.arblyktfiskedernatur

62.645.241.718.319.64.418.640.219.516-29 ar
70.46.547.818.423.47.828.430.817.016-29 ar män 54.343.935.118.215.50.78.350.022.1kvinnor
73.057.351.112.720.74.022.333.214.2ar16-19 63.544.142.213.018.14.818.040.119.620-24 ar 53.937.234.327.720.14.316.545.723.5ar25-29 49.024.125.753.320.85.817.651.636.035-54 ar 25.812.910.214.6 54.76.214.354.739.555-74 ar
76.659.554.315.826.86.535.923.012.716-19 ar män 69.545.746.912.619.68.926.931.118.020-24 år män 66.337.743.926.024.27.724.336.419.325-29 är män 59.422.431.353.223.911.025.545.933.1är män35-54 37.211.313.359.720.112.223.552.341.955-74 år män
69.355.147.89.714.31.48.643.415.7kvinnorår16-19 57.142.337.113.416.50.48.349.921.4kvinnor20-24 är 40.036.523.429.415.60.58.255.427.9kvinnor25-29 är 39.025.620.353.517.90.99.657.339.0kvinnor35-54 ár 14.814.47.250.19.40.56.056.837.3kvinnorár55-74

ETYPFAMILJ 72.956.551.712.719.74.022.932.115.816-24 arKvarboende 65.950.444.66.621.54.115.537.218.016-24 arEnsambo 22.411.815.519.14.20.010.752.032.4Ensamföräldrar 59.340 738.219.521.85.019.044.822.2barnSambo utan 48.5626.6 2742.416.63.414.653.422.8med barnSambo
ARBETSKRAFTSSTATUS 67.058.651.512.319.72.418.838.216.1utbildningI 61.042.740.514.719.03.615.044.622.9arbetetillf.I 62.141.438.522.020.25.119.440.220.5arbetefastI 61.841.638.920.520.04.818.541.221.0Anställda 61.340.038.526.511.1 19.830.6 17.320.1jordbr.Företagare, 55.434.335.013.015.72.918.141.119.6Arbetslösa

GRUPPSOCIOEK. 62.837.934.821.29196.722.436.420.4Arbetare 64.447.447.518.13.6 22 117.243.6tjm 21.3Lägremellan 56.052.448.714.319 05.73.540.1tjänstemän 19.0Högre
BAKGRUNDSOCIAL 60.637.036.519.716.35.121.739.018.5Arbetarbarn 64.152.845.715.523.33.317.842.020.0Tjänstemannabarn 50.233.731.411.412.50.414.643.117.6Invandrare 58.547.440.411.919.51.711.739.617.5Storstad

BEFOLKNINGENHELA 46.627.626.443.218.75.417.148.931.916-74 ar 56.627.231.644.022.810.025.942.530.0ár16-74 män 36.628.021.342.414.60.88.255.233.8kvinnor
1 sid 42916-29-åringar textrutaseinte annatOm avsesanges
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oftal fritidsaktiviteter,vissasig atägnat28,1Tabell Procenttr som
1980-91.Källa:82-1991. ULFTrend 1980

IdrottTräd- Inom-Fri- Jakt Bát- Utom-Strö- Pro-
husgards hustids- utf-i sommena-va idr. askadidr.lykt arbfiskedernatur

+2,1-4.6 +1,9-1.9-6.3+0,7+2,0 -4.1-2,316-29 är
+1.2-1.1-6.7-0.8+0,8 -7,7-0.2 -6.0-1.716-29 ar män
+2,6-2.8 +5,0-3.0-5,1+0,2+4,5 -2,9kvinnor -2,8

+1,1-5,8 +1,4-0.8-5.3+0,4+0,5 -3,5-2.316-19 ar
+3.4 +3,3-2.2-4.0+0,7 -8.3-5.2+1,4-2.120-24 ar

+2,9+2,1-4.7-5.3 -1.4+0,8+3,3 -3,2-2.925-29 är
+2,0 +0,7-1,7-6.3 -1.4-0,3-4.2+5,1+1,035-54 ar

+2,1+2,0-0,3+2,0 -3.7 +4,2+9.8 -2.5+8,6ar55-74
-1,3 -1,4-9.7-0.7-5.9-6.0 -0.1-0,5-2,316-19 ár män

+1,0+1,0-4.7+1.6 -13.7 -4,1-6,5-0.4+1,0ar20-24 män
-0.9 +4,1-5,3+1,6+0,9 -3.3-4,4-0,6-4.125-29 är man

-0.4+0,8-1,5-7.4 -0.1-0,5+3,3 -6,0-0.135-54 är män
+0.6+1.6-0,5+4,6+3,7 -3.9-3.5+6,7+9,955-74 ar män

+4,2 +3.4-2.0-1,0+0,8 -4.8-1.2+1,2kvinnor -2.316-19 år
+6.0+6.4-3.9 +0,5-2,3-0.3+3,4 -4.1kvinnor -5.420-24 ar
-0.5+4,9-5.9-7,9 -4.0+0,2-3,2kvinnor +8,0-1,225-29 ar
+3,0+3,1-1.4-2,9+0,4 -4,9-1.8+6,7kvinnor +2,035-54 ar
+3,0+2,5+3,8 -0,3-3,7+0,1+12.6 -1,6kvinnor +7,555-74 ar

FAMILJETYP
+0.5-5.0 +2,7-8.4 -2,4-0.3-3.3-1,316-24 år -1.5Kvarbo
+7,4+1,0 +4,2+0.1+1,2 -2,7-4,9-0.316-24 ar -4,1Ensambo

-21,616.6-6.0+2,00.0-12.3-0.8+13,3+12,8Ensamsföräldrar
+5,1+3,1-2.6 -4.1-6,4+1,7+5,6 -4.6barn -3.1Sambo utan +5,2+3,5+0,8+0,8-2,4-3.1 +0.5+7,9-4,0Sambo med barn

ARBETSKRAFTSSTATUS
-1.5+0,6-7.7-2.3+0,2 -4.7-1.5+0,8utbildning -2.2I +7,1 -0,5-0,9+1,1-3.1-0,2+6.3 -7,1-2.1tillf arbeteI +1,8-0,7-7,9+4,9+0,8 -8.5-6.2+1,2-0.4arbetefastI +3,3+2,2-4,0-1.3-7.0+0,7+2,8 -5,5-1.8Anställda
+5,8-1,6 +6,4-9.3 -3.3+1,8-4,4+4,1jordbr. -1.7Företag, -0.0+0,9-1.4-3.3-2,1-2.6 -0.7-2,4+1,5Arbetslösa

SOCIOEK. GRUPP
+2,0+2,3+1,4 -7.5-7.0+0,7+6,4 -7.2+1,4Arbetare
+4,0+5,9+3.4-1,8-5.5+1,7-0.2 +2,1tjm -2.9Lägremellan
-5.6-0.8+1,7-15,3 -1.5+7,023.2-8,3tjänstemän-14,7Högre

BAKGRUNDSOCIAL
+0,7 -4.1-1,5-2.2 +7,1+3,3 -0.8-0.8-1.6Arbetarbarn

-2,0-2,2-2.6+1,9+0,8+1,1 -0.1+1,3-2,7Tjänstemannabarn
+10.8-3.9 +2,1+1,2-1.8 -1.4-2,9+3,3-2.1Invandrare

+4,4+0,9-7.0-2.6+0,0 -8.5-7,4-3,8-4.0Storstad
BEFOLKNINGENHELA +2,2-1,8 +2,5-0.7-5,3-3.6 +0,6+2,2 +5,116-74 ar

+0,6+1.2-2.6-0,2-6,1-5.2 +0,7+1.6 +2,216-74 är män
+3,7-1.0 +3,9-1.2+0,4 -4,5-2,0kvinnor +2,8 +8,0

17 sid 429inte textruta16-29 ar annat seangesom
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oftal sig olikaTabell 28.2 atägnatProcent som
nöjesaktiviteter. 8891Källa: ULF

Bio Fil Trä-Res Dans Sy,
slöjdlokal stickataur. -ma

65.216-29 ar 47.8 54.9 11.5 3 3 11 0

67.3 9.316-29 ár 50.7 55.2 5.1 1.5män
kvinnor 44.7 63.0 54.5 13.9 1.3 21.3

16-19 är 62.7 63.1 69.5 6.9 4.5 6.5
20-24 53.7 62.3 2.9ár 72.5 11.1 11.1
25-29 är 30.7 59.8 37.4 15.3 2.8 14.4
35-54 ar 6.3 32.9 15.5 9.2 3.0 18.1
55-74 ar 1.2 17.5 8.1 5.5 4.0 25.2

16-19 ar 60.1 60.7 65.6 5.3 8.0 1.2män
20-24 ar 57.8 75.3 61.1 9.3 4.0män 1.5
25-29 ar 36.8 64.5 42.6 12.2 4.1 1.7män
35-54 ár 6.2 32.3 16.0 11.1 4.5 0.8män

17.8 10.3 7.055-74 ar 1.1 7.2 1.2män

kvinnor 8.616-19 ar 65.3 65.5 73.4 0.9 11.9
kvinnor20-24 år 49.3 69.5 63.6 12.9 1.6 21.4
kvinnor 31.6 18.8 1.425-29 är 24.1 54.8 28.7
kvinnor35-54 ár 6.3 33.6 15.1 7.3 1.6 34.7
kvinnor 6.1 4.2 1.055-74 ar 1.2 17.2 48.1

FAMILJ ETYP
Kvarboende 16-24 är 64.1 67.2 69.6 7.2 4.4 5.9
Ensambo 16-24 63.0 81.2 75.9 2.3 11.8ar 7.5
Ensamföräldrar 15.4 55.4 39.8 15.9 0.0 13.8
Sambo barn 43.2 68.6 48.4 10.8 2.9 12.8utan

36.8 15.6 24.0Sambo med barn 8.1 2.7 20.4
ARBETSKRAFTSSTATUS

utbildning 64.0 65.5 9.3 3.4 6.560.8I
tillf. arbete 67.5 57.6 3.150.9 8.1 13.5I
fast arbete 42.4 65.7 50.5 13.0 3.1 12.2I

Anställda 44.2 66.1 51.9 12.1 3.1 12.5
Arbetslösa 41.9 67.6 46.7 15.1 3.5 10.0
SOCIOEK. GRUPP

53.2 3.6Arbetare 41.6 63.9 10.0 9.9
tjmLägremellan 46.4 71.1 52.2 15.0 2.6 10.2

tjänstemän 54.0 80.0 47.2 12.9 2.9 7.8Högre
SOCIAL BAKGRUND
Arbetarbarn 39.4 59.1 51.0 11.2 3.4 13.0
Tjänstemannabarn 55.9 70.4 58.7 12.4 3.5 9.3
Infödda svenskar 48.7 65.5 56.0 11.7 3.4 11.3
Invandrare 35.9 60.8 41.5 9.1 2.1 8.2
Storstad 54.6 72.1 51.2 12.4 2.2 9.3
HELA BEFOLKNINGEN

38.516-74 år 16.7 24.5 9.2 3.5 18.0
16-74 18.0 39.8 26.1 9.6 5.6 1.3ar män

kvinnor 8.815.4 37.1 22.8 1.5 34.8

Linte 16-29-åringar sid 429Om annat textrutaanges avses se
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oftal fritidsakti-vissasig átägnatTabell 28.2 Procenttr som
1980-91.Källa:82-1991.Trend 1980 ULFviteter.

Fil- Trä-Bio- Sy,Dans-
slöjd stickalokalbes ma

-12.9-0.2+2.1-2.9 +7.116-29 är

+0.6-0.8-1.2-8.3 +6.816-29 år män
-25.9+0.2+5.5+7.3kvinnor +2.5

-9.2-1.4+1.4+12.5-10.416-19 ar
-13.4+1.1+0.9+6.3-1.520-24 ár
-16.0-0.3+3.3+5,1+2.225-29 är
-10.4-0.5+2.9+O.1+0.535-54 år

-7.7+0.0+2.0+2.5-0.0ar55-74

+0.6-1.0 -1.7+18.0-18.316-19 är män
+0.7+0.9-0.2+2.8-8.520-24 år män
+O.4-1.4-3.0+3.7+0.225-29 är män
+0.4-1.8+2.0-0.9-0.935-54 år man
-0.8-0.9+2.3-0.4 +3.755-74 ár män

-19.2-1.2+4.0-2.6 +6.9kvinnor16-19 år
-28.8+1.2+2.0+10.4kvinnor +5.8år20-24
-29.3+0.4+9.7+3.8 +5.6kvinnor25-29 är
-23.6+1.0+4.0+1.1kvinnor +1.835-54 år

+0.6 -12.9+1.4 +1.8+0.3kvinnor55-74 är
FAMILJETYP

-8.4-0.7+0.8-9.3 +11.116-24 arKvarbo
+0.3 -12.4+9.0 -1.5-0.516-24 årEnsambo

-34.9+8.8 0.0-5.0Ensamsföräldrar -1.7
-15.2-0.0-0.1-4.3 +8.7barnSambo utan

+O.8 -21.5+9.8+1.0-0.2med barnsambo
ARBETSKRAFTSSTATUS

-11.7-3.5+3,5-7.8 +10.7utbildningI
-12.6+2.8-2.8-17.9 +0.7tillf arbeteI

-9.7+1.1+2.8-16.0 -4.2fast arbeteI
-13.6+O.8+0.5+6.3-2.3Anställda

-1.2+3.2 +3.2+0.4+1.5jordbr.Företag,
-0.3 -17.7+8.4-0.9-5.5Arbetslösa

GRUPPSOCIOEK.
-7.3-0.4 +1.1+5.8-7.7Arbetare

-22.5-0.7-0.2-0.8 +1.6tjmLägremellan
-9.9+0.3-0.8+11.5+14.2tjänstemänHögre

BAKGRUNDSOCIAL
-1.6-3.1+2.6-6.0-7.8Arbetarbarn
-0.7-0.1-2.2-5.6 -0.4Tjänstemannabarn

-16.4-1.4+2.3-3.8 +6.5Invandraare
-10.2-0.3+7.6 +1.7-3.2Storstad

BEFOLKNINGENHELA
-10.5-0.1+2.8 +2.5-0.516-74 ar

+O.2-1.0+1.1+3,2-2.516-74 ar män
-21.2+0.8+3,9kvinnor +1,5 +2.5

L sid 429inte textruta16-29 är annat seangesom
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oftalTabell 28.3 Procent sig olikaägnar at kulturaktiviteter.som
Nuläge 198891.Källa: ULF.

Bibli Skri- StudLäsa Mus- Dansa Kör- Guds-Lyssn
otek böck cirkl. balett säng tjänstfonogr-va eer

16-29 är 29.3 15.1 36.2 10.1 47.7 54.9 4.5 88.1 6.2

16-29 är 25.2män 6.0 27.5 8.2 44.9 55.2 2.6 87.6 4.8
kvinnor 33.8 25.0 45.6 12.0 50.7 54.5 6.4 88.6 7.7

16-19 är 40.0 21.4 37.5 7.1 49.0 69.5 7.0 96.7 8.8
20-24 ár 25.6 14.9 37.0 10.5 46.1 62.3 4.7 88.9 5.3
25-29 är 24.7 10.7 34.5 11.9 48.3 37.4 2.3 81.0 5.2
35-54 år 27.7 9.4 40.7 10.0 55.8 15.5 3.0 54.6 8.7
55-74 ar 24.0 13.6 38.3 10.3 45.9 8.1 3.7 36.7 15.4

16-19 är 36.6män 5.5 26.4 6.5 45.0 65.6 3.5 96.0 6.7
20-24 är män 21.3 6.6 27.5 8.6 43.0 61.1 3.5 88.1 4.3
25-29 ar män 20.4 5.9 28.2 9.0 46.6 42.6 1.2 81.2 4.0
35-54 är 20.6män 6.7 31.5 6.5 53.4 16.0 1.7 53.4 7.0
55-74 är 21.3män 11.7 34.7 6.4 44.3 10.3 2.5 35.2 11.0

16-19 är kvinnor 43.4 37.8 48 9 7.8 52.9 73.4 10.7 97.4 10.8
20-24 år kvinnor 30.3 23.7 47 2 12.5 49.5 63.6 6.0 89.8 6.5
25-29 kvinnorär 29.4 16.1 41 6 14.9 50.0 31.6 3.4 80.7 6.4
35-54 år kvinnor 34.5 12.0 49 6 13.6 58.2 15.1 4.2 55.8 10.3
55-74 är kvinnor 26.6 15.5 41 7 13.7 47.4 6.1 4.9 38.2 19.4
FAMILJETYP
Kvarbo 16-24 ar 36.5 18.9 35.6 8.3 48.5 69.6 6.8 95.3 8.1
Ensambo 16-24 är 31.6 23.1 43.7 9.8 53.2 75.9 5.4 93.2 5.9
Ensamsföräldrar 35.0 16.0 56.8 12.5 31.4 39.8 0.0 87.3 3.8
Sambo barn 20.5 10.2utan 35.7 11.1 51.5 48.4 2.6 87.2 4.2
Sambo med barn 25.0 7.7 25.6 8.9 34.8 15.6 2.2 72.1 6.1
ARBETSKRAFTSSTATUS

utbildningI 51.5 21.6 43.3 8.1 57.7 65.5 8.2 95.0 9.2
tillf. arbeteI 31.5 21.3 40.9 12.6 51.2 57.6 4.6 86.8 7.7
fast arbeteI 19.3 10.7 32.4 10.2 43.2 50.5 2.9 85.5 4.4

Anställda 21.7 12.8 34.1 10.7 44.9 51.9 3.2 85.7 5.1
Arbetslösa 34.5 20.4 36.7 9.7 43.1 46.7 4.4 87.8 7.5
SOCIOEK. GRUPP
Arbetare 16.7 7.6 28.3 8.3 34.0 53.2 2.2 87.7 2.8
Lägremellan tjm 17.0 18.0 36.0 12.4 58.6 52.2 3.0 84.2 5.7

tjänstemänHögre 23.9 9.7 47.6 14.2 78.3 47.2 7.9 75.7 6.4
SOCIAL BAKGRUND
Arbetarbarn 24.1 11.7 30.5 8.5 37.0 51.0 2.6 86.8 4.8
Tjänstemannabarn 34.9 18.1 42.4 11.4 57.0 58.7 6.2 90.0 7.0
Infödda svenskar 27.9 15.3 36.4 10.0 48.1 56.0 4.6 88.7 6.2
Invandrare 46.9 13.7 33.9 10.5 42.4 41.5 2.6 81.4 7.2
Storstad 30.0 15.2 40.5 11.7 55.6 51.2 4.8 88.6 5.5
HELA BEFOLKNINGEN
16-74 ar 27.2 12.0 38.6 10.0 50.6 24.5 3.6 60.0 9.6
16-74 ar 21.8män 7.7 30.9 7.0 48.3 26.1 2.3 59.6 7.3

kvinnor 32.7 16.2 46 2 13.1 52.8 22.8 4.9 60.4 12.0
inteOm 16-29-åringarannat sidanges textruta 429avses se
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oftal fritidsaktiviteter. Trendvissasig at28.3 ägnatTabell Procenttr som
Källa: 1980-91.82-1991.1980 ULF

Guds-Folk- Kör- LyssnSkri- StudBib- MusLäsa
tjänstseér fonogrsangcirk dansliot böckva
-1.9-1.6 -0.4-6.1-10.2 -10.5-1.0 -8.2-6.016-29 ar

-2.1-2.1-1.9 -1.8-6.2 -13.3-9.1-6.8 -1.016-29 ar män
-1.6-1.3 +l.4-10.2-6.6 -14.2 -7.5-0.3kvinnor -4.9

-2.4-2.4 +1.9-4.0-7.7 -9.0-0.3 -3.0-1.516-19 ar
-0.9 -2.1-0.7-12.3 -8.0-7.4 -10.5-5.4 -1.520-24 är
-0.9 -1.0-5.8 -1.4-10.0-13.4 -12.1-9.3 -0.425-29 är

-3.2-0.3 -3.2-3.8+1.3 -10.9 -0.7+0.l-3.835-54 ar
+4.2 -4.5-0.2 +l.1+2.0+0.9 -2.5+2.0 +2.855-74 år

-2.4-2.0 +1.2-0.5-4.4 -10.3-4.0-5.1 +0.1är16-19 män
-2.6-1.0 -1.8-13.6 -2.1-5.9-2.1 -9.1-6.220-24 är män

-3.9 -l.l-2.9 -2.1-15.7-13.7 -8.0-7.3 -0.925-29 är män
-2.3-0.8 -1.6-3.3-8.6 -2.7-1.0 -1.9-6.135-54 år män
-3.5-0.2 +3.l-0.7-2.6 +1.2+3.6 -1.3+O.6ar55-74 män

+2,6 -2.4-2.7-7.7-1.6 -10.9 -7.7+2.2 -0.4kvinnor16-19 ar
-1.6+O.3-14.1 -0.4-10.8-1.0 -4.9 -15.4kvinnor -4.520-24 år
-0.7-0.6 +l.9-4.4 -8.4-12.0 -16.0+1.0kvinnor -10.5ar25-29
-4.2-4.9-4.5 +0,1-13.3 +l.3+3.8kvinnor -2.1 +0,935-54 ar

+5.3 -5.4+O.3 +2.3+2.7+3.2 -2.4kvinnor +3.3 +2.255-74 är
FAMILJ ETYP

-2.9+1.1-4.8 -1.5-7.4 -10.1-0.3 -5.7-3.216-24 ärKvarbo
-2.1-1.1 +1.4-15.8 -11.0-4.9 -11.2-2.416-24 år -4.0Ensambo
-3.8+5.5-1.1 -7.2-10.0 -18.3+0.5-11.4 -3.8Ensamföräldrar
+0.l-1.7 -1.2-9.5 -4.9-13.9-2.0 -9.9-8.9barnSambo utan

-3.0 -1.2-1.0-6.9 -5.8-10.2-0.2 -13.1barn -5.9Sambo med
ARBETSKRAFTSSTATUS

+1.7 -4.3-5.8 -2.4-7.7-5.2 -9.6-3.2utbildning +0.5I
-4.6 +2.4+0.l-6.8-2.8 -4.1-3.3-1.2 +1.7tillf arbeteI

-1.6-2.2 -5.1-7.3-11.0-8.8 -3.3-6.4 -2.8arbetefastI
-1.0-1.2 -1.3-6.8-11.3 -12.2+0.2 -9.7-7.9Anställda
-2.2-2.6 +0.5-6.7-5.0 -12.2-1.0 -12.0jordbr -0.5Företagare,
+2.8+O.3 -6.7+0.5-3.3-5.1 -9.7+2.9 +2.2Arbetslösa

GRUPPSOCIOEK.
+0.5 -1.1-5.3 -0.9-14.6-4.6 -6.7-3.3 -1.5Arbetare

-1.6-1.2 -4.1-5.1 -7.3-15.2tjm +3.l -18.2-16.2Lägremellan
+l.6+5.0 -6.7-11.6-20.8 -14.8-12.2tjänstemän -15.6 -1.1Högre

SOCIAL BAKGRUND
+O.7+0.9 -0.1+2.2 -0.4-3.2 -2.6-1.8 -2.1Arbetarbarn
-2.4-0.6 +l.3-1.3-4.5 +2.4-0.5 -2.7Tjänstemannabarn -2.5

+O.3 -1.1-0.9-3.7-16.0 -10.7 -11.5-4.2Invandrare +7.5
-1.9 -0.2-0.7-13.2 -6.8-10.2 -11.3-6.0 -3.8Storstad

BEFOLKNINGENHELA
-3.0-0.1 +O.4-3.4-2.0 -8.2 -2.7+0.4-2.916-74 ar
-2.4+0.4-2.2 -0.7-6.1 -4.7+0.2 -4.4-4.716-74 år män

+0.4 -3.6-4.6 +0.5-0.8+0.4 -10.2kvinnor -1.2 +O.6
.U sid 429inteär textruta16-29 annat seangesom



438 Fritid

Trendanalysema visar i övrigt de äldre generationernas aktivitets-att
nivå har utvecklats bättre ungdomarnas.än Medan de äldres kulturak-
tiviteter oförändrade ellerär ökande minskar frekvensen aktiva bland
ungdomar i de flesta avseenden. Det gäller biblioteksbesök, bokläs-
ning, deltagande i studiecirklar, museibesök, dans körsång.och De äl-
dres stabila eller ökande aktivitetsnivå beror antagli-nämntssom ovan

på flera faktorer, nämligen bättre inkomstutveckling, fritidgen mera
och bättre hälsa, medan ungdomars aktivitetsmönster i ökande ut-
sträckning präglas sjunkande inkomster, utbildningskravstörre ochav
dubbelarbete.
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29Kapitel

Ungdomskulturer

Erling BjurströmAv

Sammanfattning

ochdelkulturer sti-olikahar florandecenniernaUnder de senaste av
populärmu-allt till olikaframföranknytninglar bland ungdomar med

musikintresseungdomarsharutvidgats. Samtidigtsikaliska genrer -
ungdomarsirockmusik ökat. Variationemaspeciellt för populär- och -
delkulturerolikatillhörighet tillmarkeradederasmusiksmak, liksom

delkulturellaoch denMusiksmakendockoch stilar, är stora.
utbild-olikamedmellan ungdomaralltframförtillhörigheten varierar

tillinställningengällerdetoch mellan könen. Närningsinriktning mer
ochklassisk musik,exempeltillmusikfonner,etablerade operasom

ungdo-skillnader mellanbetydandeganskadet ocksåföreliggerjazz,
delkulturemabakgrund.socioekonomisk Demed olika störstamar

hiphop-ochhårdrockareungdomsgenerationdagensinom utgörs av
pare.
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Ungdomskultur begrepp introducerasär i språketdet svenskaett som
under 1950- och 60-talen. Till börja med uppfattades ungdomskul-att

allmänt uttryck för ungdomsproblem,turen generations-ettsom nya
konflikter och ökad kommersialisering eller amerikaniseringen av
ungdomars livsfonner. Medierna främst i form ungdomsñlmerav nya-
och musik pekades motsvarande den viktigastesättny ut som-
faktorn bakom den ungdoms- tonårskulturen.eller Tillsammansnya

dessa kopplingar ungdomskulturbegreppet negativ klang. Ung-gav en
domskulturen betraktades, kort problem. Men problemet isagt, ettsom
sig inte Från sekelskiftet fram till och med 1940-talet hadenytt.var
liknande problem diskuterats med hjälp begrepp till exempelav som
ungdomens förvildning, ungdomens nöjesbegär eller nöjeslivets
urartning.

Med begrepp tonårskulturungdoms- och införs språk-ett nyttsom
bruk i ungdomsdiskursen, dvs. den tidens sammanhang dis-av
kussioner, debatter och utläggningar ungdom. Men begreppen harom

långunder tid någonknappast exakt innebörd. Till detta kommermer
den innebörd har lagts in i dem har skiftat påtagligtrelativtatt som un-

der de decennierna. Detsamma gäller ungdomskulturbegrep-senaste
användning i samhällsvetenskapen. När det börjar ipets användas den

svenska samhällsvetenskapen under 1960- och 70-talen refererar det
till den eventuella förekomstennärmast eller mindre enhet-ettav mer

vuxnal.ligt värde- och särskiljer ungdomar från Inormsystem som
denna forskning användes ungdomskulturbegreppet i huvudsak i sing-
ularis, dvs. för beskriva kultur befästs generations-att en som av sna-

andra sociala denän I forskningengränser. har tvär-rare senare man
betonat ungdomskulturens heterogena och differentieradetom karak-

dennaOch i forskningtär. använder i huvudsak ungdomskultur-man
begreppet i pluralis, dvs. för beskriva olika delkulturer befästsatt som

såväl klass-, köns-, etniska till exempel geografiska regionalaav som
Ungdomskulturgränser. eller olika ungdomskulturer kansnarare- -utifrån det perspektivet uppfattas den symbolförrnedladesenare som

korznmunikationknuten till ungdomarssom livsforrner och livssti-
lar

.

Utifrån de perspektiv har berörts här kan ungdomskultur de-som
finieras antingen enhetligt homogent eller differentieratettsom
heterogent fenomen. Det finns vissa drag i ungdomarsgemensamma
livsformer och livsstilar, bottnar i erfarenhetersom gemensamma av

och befinna sig i speciellt fysisktatt och psykiskt utveck-ettvara ung
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sociala positio-bestämdaochpubertet, etckönsmognad,lingsskede
arbetsmarknaden,utanförellerutbildningssystemet,inomner --

ungdomskul-ocksååterspeglar i olikasiggemensamheterDessaetc.
uppfattaskanungdomskulturen inteuttrycksformer,turella även om

ål-kön,efter klass,differentieradfenomenhomogent ärutanettsom
-erfarenheterochLivsvillkorgeografiskt.tillhörighet ochetniskder,

delsungdomstiden,självaknutna tillbeskrivasdels kan somsomsom
reproducerasför detförutsättningargenerationsspeciñka, skapar ettatt

till vissagrundeni sin läggerungdomssamhälle, tur gemensammasom
såvälgenerationsperspektiv finns detungdomskulturen. Iidrag ett so-

ungdomarsärskiljererfarenheterfaktorer ochkulturellaciala somsom
olikasamtidigtungdomsgenerationer,föregåendefrån somvuxna

från varandra. Kom-särskiljer sigungdomskategorindelkulturer inom
differentieradeenhetliga och heterogenahomogenabinationen av

fenomendefiniera detsvårt exaktdetdockdrag ärgör attatt sommer
refererar till.ungdomskulturbegreppet

ungdomskul-definierasvårighet gällerdetYtterligare när atten
1950-underbörjade användasdeti det alltsedanliggerturbegreppet att

fenomen3.mediekulturellabåde real- ochrefererar till60-talenoch
serier,musik, film,exempeltilluttrycksformer,Mediefönnedlade som

be-med ellerförknippatstidsepokerunder olikahardatorspel, etc,
specifikaelleri allmänhetungdomskulturendeltraktats avsom en

medie-det denHistorisktungdomskategorin. ärdelkulturer inom sett
kiosk-1900-taletsalltifrån det tidigaungdomskulturen,baserade

BBS:erochVideofilmeroch 90-talenstill 1980-och stumfilmdeckare
Board Systems,Bulletins.k.kommunikationsnät,datorbaserade som

Tidigtockså ochflitigast ochdebatterats upprörthar oroat vuxna.av
populärmusika-olikaframför alltuppstår också kopplingar mellandet

kopplingarungdomskategorin. Dessainomoch delkulturerliska genrer
40-ochoch 30-jazzgossar1920-taletsredan hosurskiljbaraklartär

populärmu-olikafungerarsnajdare. Och idagochswingpjattartalens
deathmetal,speedmetal,exempel heavytillsikaliska genrer, som

viktigamil.,indiepop,svartrock, techno,metal, hiphop, synt, som
ungdomskategorin.stilar inomolika delkulturellaielement

in-stilbegreppet,ungdomskulturforskningen hardenInom somsenare
för1970-talet,underBirrninghamskolan använtsden s.k.troduceras av

betraktagår spåra mellanmotsättningdenöverbrygga attattatt som
Imediekulturellt fenomen.respektivereal-ungdomskulturen ettsom

stilarrårnaterialet till destudier har betonatflertal attett man
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sammanhängande språk,element kläder, jargong, musik, symboler,av
olikaetc ungdomsgrupper frånskapar har hämtats ochsom vam-

mediemarknaden, bearbetats och omskapats sätt görett attmen som
livserfarenheter4.de kan betraktas föruttryck kollektiva En stilsom

fungerar i denna mening förmedlande länk mellan de real- ochsom en
mediekulturella aspekterna delkultur.av en

svårigheterna definiera ungdomskulturbegreppet bottnar jagatt som-
har försökt bild framför allt i det refererar till rad olikaattge en av en-
dimensioner. kompliceradeDet samspelet mellan dessa dimensioner

svårtdet och tillskriva begreppetgör exaktär avgränsaatt att en mer
fårinnebörd. Detta i sin konsekvenser för vilka uppgifter och datatur

möjliga använda det gäller analysera förändringar iär näratt attsom
ungdomskulturen tid. Det finns med andra ord inga enkla elleröver

eller mindre givna indikatorer förändringar den här typen.mer av
Till detta kommer det till del saknas uppgifter, studier ochatt stor
framför allt kvantitativa data delkulturer och stilar inomom ung-
domskategorin under tidigare utgå ifråndecennier. kommerHär jag att

ungdomskulturen differentierat fenomen refererar tilläratt ett som
både real- och mediekulturella uttrycksformer. Därför har framställ-
ningen koncentrerats kring framväxten och förekomsten olika del-av
kulturella stilar inom ungdomskategorin och deras kopplingar olikatill
musikaliska genrer.

29.1 Delkulturer exposéoch stilar kort historisk-

Under 1900-talet förefaller ungdomskulturen successivt bli alltmer dif-
ferentierad med avseende de delkulturer och stilar inomsom ryms
den under olika tidsepoker. Förkrigstidens delkulturer och stilar, som
1920-talets jazzgossar och 30- och 40-talens swingpjattar snajdare,och
avlöstes under 1950-talet skinnknuttar, dixies bebo-ochav raggare,

bådaMedan de förstnämnda byggde sina stilarpers. grupperna upp
kring bilen respektive motorcykeln förenadeoch dessa element med

hård,den rockrnusiken, tuff och maskulin klädstil, orienteradenya en
bådasig de sistnämnda olika jazzgenrer dixie- och tradjazzmot res-

pektive bebop, fransk existentialism i litterär och filosofisk tappning,
och mjukare feminin klädstil. Skiljelinjema och gränsernaen mer
mellan ocksådessa delkulturella stilar förefaller ha markerats ett
mycket entydigt och knuttarna hörde hemma blandsätt attav taggarna
den arbetande ungdomen, dixies och bebopers bland läro-tvärtom
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del-förhållandet olikamellanblir1960-taletverksungdomen. Under
kvarknuttestilen leverochkomplicerat. Raggar-och stilarkulturer mer

i formstilar, förstsamtidigtungdomen,bland den arbetande nyasom
Införandetskolungdomen.blandframmodskulturen,den s.k. växteav

1968gymnasieskolanoch denfack- 1964grund- 1962, nyaav
delkulturer ochmellan detidigare skarpaluckrade de gränsernaupp

respektive medelklassensbland arbetar-utveckladesstilar ung-som
relativtmodskulturen,återspeglade isig tydligastDettadomar. som

arbetande ungdomen.också denbland delarfotfästesnabbt fick av
studentradikalismen,återspeglade i den svenskasigdetMen även som

utveck-USA knappastochmotsvarighetema i Västeuropatilli motsats
ikanaliserades FNL-framför alltrörelse,självständiglades till utanen

splittringenefterframvänsterförbundrörelsen och de växte avsom
spridning kundedennaParti 1967. GenomKommunistiskaSveriges

från såvälinfluenserungdomsrevolt, medsextiotaletsdelarstora av
studentre-livsstilsexperimenthippierörelsensamerikanskaden som

relativtileda1970-taletoch USA, underi övervolterna Västeuropa en
progressivas.k.kulturrörelse med denicke-kommersiellomfattande

handendock viduppgifterTillgängligabas.musikrörelsen attgersom
till proggaredöptesanhängarerörelse vars representanterdenna av

ungdo-studerandeblandhade sin basungdomsstilarefterföljandeför
medelklassen5.frånmar

också del-utveckladesfrån 70-taletövergången 1960- tillUnder nya
framväxtenanknytning tilli direktoch stilarkulturer nya popu-av

kring denHårdrockarna formerade siglärmusikaliska nyagenrer.
år glarnrockare ochnågraföljdesmetalmusiken ochheavy senare av

1970-talet punkaremittenefterdiskofreaks och strax grupperavav -
orienterade sigmusikgenrer dedesamtliga fick sina mot.namn avsom

delkultu-floranutökadeshälften 1970-taletandraUnder den av nyaav
Syn-ytterligare.musikgenrerkopplingar till olikamedoch stilarrer

med dendelkulturell tillhörighetstil ochutveckladetama nyaen ny
reggaemusiken och densigorienteradebas,syntrocken motrastassom

förstasamtidigt desymboler,rastafarirörelsensjamaicanska sven-som
Martensskor,huvuden, Dr.med rakade grönaskinheadsen dökska upp

särskil-oi-musikenengelskatatueringar och denbomberjackor, som
sextiotals-återkomst de engelskamedModsstilensjande stiluttryck.

slutetförebildhistoriskde svenskamodsen än mot avsomsnarare
råpunkare,förgrening i bohem-,successivapostpunkens1970-talet och

stilfloranbefintligadendepprockare utvidgadeochgother, svart-
bakgrunddecennium. Mot dennaefterföljandei börjanytterligare av
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kännetecknas 1970- och det tidiga 80-talets såvälungdomskultur av en
ökad stilblandning differentiering mellan olika stilar. Flertaletsom av
de delkulturer stilaroch utkristalliserade sig under denna periodsom
finns fortfarande kvar, samtidigt blandningen och differentie-som
ringen har tilltagit. hårdrockenUnder 1980-talet differentieras heavy
metal i rad olika undergenrer med direkta kopplingar till olika del-en
kulturella stilar, samtidigt hiphopstilen med kopplingar till graf-som
ñti, danser breakdance, rapsångelectric boogie, etc och breder utnya
sig bland svenska ungdomar. De tillskotten stilkartan utgörssenaste

ravekulturen, med kopplingar först till house- och technomu-av senare
siken, grungestilen med kopplingar till den s.k. eller Seattle-grunge-
rocken, cyberpunken kopplad till den s.k. virtuellaärsom nya
verklighet de datorbaserade kommunikationsnäten och interaktivasom
medierna har skapat, och till viss del indiepopstilen, fortfarandesom
förefaller befinna sig i embryonalt stadium. Nya musikgenrerett som
till exempel hardcore frånsom har förenat drag hårdrockpunk och

stårmed hiphop samtidigt för stilblandningextremen som
förmodligen bidrar till omvandla tidigarede skiljelinjema ochatt

mellan olika stilar.gränserna

29.2 Musikens ökade betydelse

Överlag åldernungdomar i 15-25 betydligt tid andraägnar änmer
musik.5ålderskategorier gårtill lyssna ocksåDet urskiljaatt att ett

konstant ökat intresse för årmusik bland ungdomar 15-25 under de
decenniema.7 frånData ULF-undersökningarna 1988-91tre senaste

visar åldernbetydligt fler i ålderskatego-16-29 inom de äldreänatt
påriema regelbundet lyssnar fonogram skivor och musikkassetter.

inom olikaTabell 29.1 Andel ålderskategorier oftasom
i olikadeltar kulturaktiviteter. Källa:Procent. ULF

1988-91

Bibli- Skriva Studie-Läsa Kör-Museer Lyssna
cirkelotek böc- sang pá fo-

ker nogram

Ålder
16-29 år 29.3 15.1 36.2 10.1 47.7 4.5
35-54 är 27.7 9.4 40.7 10.0 55.8 3.0 54.6
55-74 år 24.0 13.6 38.3 10.3 45.9 3 7
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in-studier bekräftar ungdomarsvarandra oberoendeflertalEtt attav
till populärmusi-framför koncentreratför lyssnande alltoch ärtresse

varianterhiphop, olikarockmusik,kaliska avreggae,genrer som pop-,
syntrock3. Samtidigt kan konstaterahårdrock metal ochheavy man

för och lyss-både gymnasieelevers smak, intressehögstadie- ochatt
för flera populärmusi-på musik omfattandeklassisknande änär mer

självklartpunkrock,till exempelkaliska sättettsomgenrer, som
ungdomskulturenbetraktas delbrukar avsom en .

rock- ochmusik dominerarsjälvaBland de ungdomar utövarsom
körsång dominerar blandmedanpopmusik bland män, ungaunga

halvåret spelade eller sjöng knapptUnder det första 1990kvinnor. en
åldern år16-25 i musikgrupper,ungdomar isjättedel % alla17 av

Orkestrar eller iexempel rockband, dansband, andratill typer avsom
körer10. tillsammans med andraspelade eller sjöngAndelen varsom

femtedel 20 %kvinnor bland Enbland män.änstörre avungaunga
spelade eller sjöng isjundedel 14 %kvinnorna männenmot en av

sånggrupper. första hand detSkillnaden förklaras imusik- eller attav
med i körer ochkvinnorbetydligt fler ärän mänär somunga unga

åldern år16-25 uppgicksånggrupper. spelar i rockband iAndelen som
procent.11halvåret Skillnaden mellan könenförsta 1992 tillunder 7

påtaglig. Medan 10 degäller spela rockmusikdet ärnär procentatt av
siffra föri rockband, motsvarandespelademännen ungavarunga

kvinnor 4 procent.

bland ungdomar. Rock-popkonserter har sin publikRock- och stora
år12.ålderskategorinåterfinns 16-25publikgrupp ikonsertemas stora

åren TV-kanalerkommersiella radio- ochUnder de harsenaste nya
också mångadragit till sig lyss-förmedlar musiki huvudsak ungasom

områdengenomförts itittare. undersökningar haroch De somnare
ungdo-tillgång och TV-kanaler visartill kommersiella radio-med att

påtagligtförändrats relativt under deoch tittarvanor harlyssnar-mars
åren vilka medier de orienterar sig Enmed avseende mot.senaste

årskiftet ii 199192undersökning bland gymnasieelever Göteborg om-
råden just de radio- och TV-statio-kabel-TV visar detmed ärattt.ex.

till sig flestförmedlar populärmusik drari huvudsak somner som
undersökningen de flestaoch tittare. Samtidigt visarlyssnare att ung-

tillgångfår fonogram kopiera dentill musikdomar attgenomny
från skivor till musikkassetter.
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MedieanvändningTabell -konsumtion29.2 och bland elever
gymnasieskolor ipá Göteborg under månadentre senaste

Procent13.199192.

pá 89 86sett MTV
Radio Citylyssnat pá 83 87

kopierat musik skiva tillfrån kassett 80 66
videofilmhyrt 78 65

musikprogram ilyssnat pá P3 65 68
CD-skivaköpt 48 35

in musik radiospelat frán pá kassett 31 41
LP-skivaköpt 35 32

musikprogram ilyssnat pá P2 22 18
musikkasettköpt 12 13
musikvideoköpt 6 5

påNärmare nio tio 87 % ungdomar de gymnasieskolorna hadetreav
månaden mångaMTV under den och ungefär likasett senaste

85 % lyssnat Radio City radiostation iSAF:s storstäderna. Kon-
årsskiftet någotsumtionen CD-skivor vid 199192 denstörre änav var

Göteborg14.LP-skivor bland gymnasieelevema i Gyrrmasieelever-av
låg låg nivå,konsumtion musikvideor däremot relativtnas av en

vilket frånantydan detta medium till skillnad MTVattger en om -
programinnehâlletvari huvuddelen uppbyggt kring musikvideorärav

något förhållandeknappast prioriterarungdomar i till andraär som-
medier.

Ser till ungdomars smakpreferenser, intresse för och lyssnandeman
olika musikgenrer och -stilar uppvisar variationdessa relativt storen
mellan olika Flera studier bekräftar föreliggerdet relativtattgrupper.

skillnader framför allt mellan könen och ungdomar har valtstora som
olika utbildningsinriktningar, också i vissa avseenden mellanmen

grupper.15olika socioekonomiska och etniska Skillnaden mellan kö-
avspeglar sig framför allt det gäller försmaken, intresset ochnärnen

lyssnandet populärmusikaliska heavy metal medgenrer som un-
hårddergenrer, rock, hiphop, 60-talsrock och popmusik. Ungareggae,

orienterar sig i betydligt utsträckning kvinnormän större än motunga
de förstnämnda medan det omvända gäller för de sist-tre tregenrema,
nämnda. socioekonomiskaDe skillnaderna avspeglar sig i första hand i
ungdomars smak, intresse för och lyssnande etablerade och över-
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musicals och jazz. Ung-klassisk musik,gripande opera,somgenrer
medelklasshemlö intresse för ochfrån uttrycker smak,högredomar

utsträckning demockså betydligtdessa i änlyssnar störrelgenrerarbetarklassbakgrund18.medelklass-l tidigareoch Denmed lägre re-
ocksågymnasieelever i Göteborgundersökningen blandfererade ger

utsträckninginvandrarbakgrund iför ungdomar medbelägg störreatt
populärmusikaliskasigungdomar orienterarsvenskaän mot genrer

föromvända gällertechno, medan dethiphop, house och genrersom
utbildningsinriktning ochproggmusik. Valetrock, punk och avsom

de variablerframgång flera studier visat sigi skolan har i somvara
förmusiksmak, intresseolikadiskriminerar starkast mellan gruppers

genrer.19 går iSkillnadernamusikaliskaolikaoch lyssnande
socioekonomiskariktning de mellan olika ärgrupper, mensamma som

refereradetidigareexempel denaccentuerade. I tillsamtidigt mer
de teoretiskauttryckte eleverna199192undersökningen i Göteborg

på yrkesin-utsträckning dem degynmasielinjema i betydligt änstörre
också förmusik, jazz ochsmak för klassiskriktade linjerna opera, men

60-talsrock, folkrock,rock,populärmusikaliska proggmu-genrer som
sva1trock.2O yrkesin-eleverna deOmvänt uttryckteochsik, synt-

teoretiskanågot deutsträckning demlinjerna iriktade änstörre
hiphop.metal ochsmak för heavylinjerna genrer som

ochförsmaken, intressetstudier bekräftarSamtidigt flera attsom
ungdomar medvarierar mellanpå musikaliskalyssnandet olika genrer

intarmellan könen,socioekonomisk bakgrund,skiftande somgrupper
olika etniskaoch mellani utbildningssystemetpositionerolika grup-

Underalltmer.populärmusikaliskadedifferentieras genremaper,
metal, hiphop,heavypopulärmusikaliskahar1980-talet genrer som
samtidigtundergenrer,sig i radoch techno förgrenathouse somen

denexempel ifrån tillhar smältolikaelement somsatmnan,genrer
s.k.varianti sin kan betecknashardcore som tur avsom engenrennya

också iåterspeglar sigökade differentieringencross-overrnusik. Den
antingenradio- och TV-kanalema,kommersiellade somnya

fåtal inför speciellapå ellersig ellerspecialiserar ett programgenreren
årendehar gjort undertill exempel MTVför olika som senastegenrer

Ball,HeadbangersPostModem,120med Minutes,somprogram
etc21.Greatest Hits,
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29.3 90-talets delkulturer och stilar

Även huvuddelen stilarde och delkulturer utvecklas blandom av som
frånungdomar hämtar inspiration olika populärmusikaliska genrer

detta inte för förgäller alla. Ett bevis detta den s.k. cyber-utgörs av
frånpunken, hämtar inspiration den värld de datorbase-som som nya

rade kommunikationsnäten och interaktiva medierna har skapat, till-
musiken22.frånmed litteratur och filmer, änsammans snarare

förekomstenNär det gäller och utbredningen olika stilar del-ochav
någrakulturer bland dagens svenska ungdom finns det knappast kvan-

titativa data bild denna. Den utförligaste och de-mestsom ger en av
taljerade bilden förekomsten olika stilar framträder i denav av un-
dersökning bland gymnasieelever i jag tidigare refe-Göteborg harsom
rerat.23 För det ska möjligt urskilja stil förekom-elleratt attvara en

någotdelkultur krävs det givetvis ungdomaränsten ut-attav en mer
trycker preferenser för speciell musikgenre eller -stil, tillen som ex-
empel heavy metal eller hiphop. de korta iAv ungdomarnaessäer som

återfinnsGöteborgsundersökningen har skrivit de stilar de-om som
framgårskolor det tydligt dessa förutsätter kombinationattras egna en

rad stilelement kläder, frisyrer, jargong, musik, symboler,t.ex.av en
företc möjliga urskilja. Bakom dessa kombinationeratt attvara av

olika stilelement ligger hardet inom ungdomskulturforskningensom
kallats för stilisering, aktivt bearbetande och organiserande olikaett av

betydelser.24föremål, kulturella artefakter och symboliska Samtidigt
dessa stiliseringar uttryck smakpreferenser, bakomliggandesom ger

påvärderingar attityder,och markerar de tydligt personligsättett en
och social identitet. musiken viktigt stili-Att element i dessautgör ett

framgårseringsprocesser bland 86 de beskriv-attannat procentav av
gårningar Göteborgsungdomarna har givit olika stilar direkt attsom av

relatera till olika populärmusikaliska genrer.

Var femte elev 20 % de gymnasieskolor ingick i Göte-tre som
borgsundersökningen självade tillhörde speciell delkul-attuppgav en

med distinktiv stil. En betydligt andel destörre männentur en av unga
29 % kvinnorna % identifieradell sig detta med olikaän sätt

Påstilar. identifikationenmotsvarande med olika stilar betyd-sätt var
ligt bland eleverna de yrkesinriktade gymnasielinjerna 28 %större

påbland dem hård-de teoretiska linjerna 16 %. Olika varianterän av
rock- och hiphopstilar dominerade mycket tydligt bland Göte-
borgselevema. samtligaAv elever de gymnasieskolornatre uppgav
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trasharespeedare,hårdrockare olika varianteri6sig procent somvara
Ovriga stilar,hiphoppare.6 %lika andelochdeathmetalareeller stor

mindrei betydligtförekom2 %,för syntstilenundantagmed en
yrkesin-eleverna deBetydligt fler%.mindre lutsträckning än av

identifieradelinjernateoretiskadem degymnasielinjemariktade än
fördelningenmedanhårdrock- hiphopstilarna,ochmedsig syntareav

yrkesinriktade lin-teoretiska ochmellan defördeladjämntmervar
Jema.

Göteborgpå gymnasieskolor ielever29.3 AndelTabell tre som upp-
utbildningslinjeefterhårdrockare ellerde hiphoppare, syntareärattger

199192. Procentbakgrund.socioekonomiskoch

bakgrund25Socioekon.Gymnasielinje

Arbetar- HögreLägreYrkes- Teore-
medel-medel-tisk klassinrik-
klassklasstad

Stil:
4 58Hiphoppare 212

4794Hårdrockare ll
22232Syntare

bakgrundsfaktorermed kön detillsammansutbildningslinjeValet ärav
i Göte-stiltillhörigheti ungdomarnasskillnadernabäst förklararsom

hiphopparna,hårdrockarna ochMellanborgsundersökningen. som
finnsgymnasielinjerna,yrkesinriktadeåterfinns debåda huvudsaki

ungdo-Hälften debakgrund.påtaglig i etniskockså skillnaddet aven
invandrarbakgrund, medanhadehiphopparedeatt varuppgavmar som

hårdrockare födda isigtvå demtredjedelar varvarasom uppgavav
sååterfinnshårdrockarnaBlandsvenska föräldrar.hadeSverige och

land,utomeuropeisktfödda imed föräldrarungdomaringa ettgott som
båda iföddaföräldrarhade ärhiphopparnafemtedelmedan somaven

land.eller afrikansktasiatisktlatinamerikanskt,ett

faktoreralltså dels förbeläggGöteborgsundersökningen att somger
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gårutbildningsval och kön spelar viktig roll för de skillnaderen som
spåra i ungdomars tillhörighet till olika stilar och delkulturer, delsatt
förekomsten och utbredningen olika omfattandestilar relativtäratt av

bland 1990-talets ungdom. Samtidigt emellertid för fö-talar mycket att
rekomsten och utbredningen olika stilar och delkulturcr inomav ung-
domskategorin till del storstadsfenomen. Därför ligger för-ärstor ett

många nivåmodligen stiltillhörigheten i fall betydligt lägre ien
påmindre jämförtmellanstora, städer och landsbygden med vad som

fallet i storstad Göteborg.är somen

gårEftersom det saknas tidigare jämförbara givetvis intestudier det att
någradra slutsatser i vilken förekomsten olikautsträckning sti-om av

lar har ökat respektive minskat inom ungdomskategorin tid. Somöver
jag redan har berört förefaller emellertid antalet stilar öka under deatt

decennierna. En ökning till del sammanfaller medsenaste storsom en
differentieringökad de populärmusikaliskaav genrerna.

försvåras också mångajämförelse tidEn delkulturer ochöver attav
stilar kortlivade, differentieras och utvecklas i oväntade riktningar.är
Också de delkulturer och stilar har visat sig mycket segli-som vara

hårdrockstilen, genomgåttvade, till exempel och har för-som raggar-
ändringar och differentierats internt, vissa grundläggandeäven om

intakta26.drag i dem har förblivit relativt den kvalitativt inrik-Inom
tade forskningen olika stilar har ungdomarpoängterat attom man an-

sig för motsättningar,vänder dem uttryck och bearbetaattav ge
konflikter och problem i samhället, bland relaterade tillärannatsom
deras socioekonomiska bakgrund, position i skolan och etniska tillhö-
righet.27 Så för-kan till exempel 50-talets raggarkultur tolkas ettsom

dåtidenssök hantera den modemiseringsprocess omvandladeatt som
60-talets försöksamhälle, modskultur hantera de socia-ett attsom nya

rekordåren,lisationsvillkor grundlades under de s.k. 70-taletssom
efterföljandepunkkultur reaktion den ekonomiska stag-som en

nationens komplikationer och 80- hiphopkulturoch 90-talens ettsom
bearbeta de etniska motsättningar konflikter blivitoch harsätt att som
påtagliga går ocksåalltmer i det svenska samhället. I denna mening det

urskilja vissa tidstypiska drag i de stilar och delkulturer haratt som
fram under olika decennier.växt



451Ungdomskulturer

Noter

1 1974; Andersson 1982. An-NordlandWallin 1971;Andersson
föreliggadet måste1982 30 betonardersson attt.ex. ens
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27 Se Hall Jefferson 1976; SernhedeFomäs; Lindberg 1988;t.ex.
Bjurström 1990.
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Kapitel 30

Religion och moral

ThorleifAv Pettersson

Sammanfattning

på tillba-Utvecklingen under det decenniet tydersenaste en svag
kagång eller eventuellt för religiös och kyrkligtstatus troqu0 engage-

tendenser till accepterande vid sexualmora-synsättmang, svaga mer
liska, bio-etiska och samhällsmoraliska frågor något minskadsamt
uppslutning kring demokratisk, solidarisk samhällssyn. Kvinnor vi-en

Tillsammans med de troende deför religion.intresse visarstörresar
striktare moraliska och uppslutning kring solidarisksynsätt större en
samhällssyn. Vid så samtliga områden finns säkerställdagott som
skillnader mellan och äldre övergripandegenerationer. Denyngre
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påsmå och kort siktsäkerställda skillnaderbilden dock dessa ärär att
samhällsmoraliska frå-vid debetydelsefulla. Särskiltsannolikt mindre

bedöm-striktatycks generationerna i överenssettstort vara omgorna
demokratiskcentrala elementuppslutning kring iochningar enen

samhällssyn.

i kapitel 2presenteradesinternationellt jämförande analyserDe som
svensk-nordisk mentalitetutmärkande draget idetvisade mestatt en

låga kyrkligtvärden för religiös ochjämförelsevisutgörs tro enga-av
striktareTillåtande tillsammans medprivatmoraliska synsättgemang.

tvåfrågor andravisade sigi samhällsmoraliska utmär-synsätt vara
svensk-nordisk mentalitet skulleSärdragen ikande drag. varam.a.0.en

tillåtandelångt gången privatmoralsekularisering, samt enen meren
betoningmed jämförelsevis starksamhällsmoral tillsammansstrikt en

allmänna värde-relationer. det gäller deegalitära sociala Närav
sadesi under 1980-taletringsförändringar har Europaägt ensom rum

tillbakagång huvudsakligenför det religiösaodiskutabel engagemanget
generationerstånd äldregenerationsutbyten, därha kommit till genom

nivåer successivt bytsreligiöstmed höga ut mot yngreengagemang
nivåer. utvecklingenkundeklart lägre Däremotgenerationer med mot

frågorsamhällsmoraliskai privatmoraliska ochmindre strikta synsätt
återföras sådana skulle generations-Härdelvis tillendast processer.

värderingsförändringarförlika betydelsefulla deskillnader inte vara
l992a; 1993.har Petterssonägt rumsom

sådan givna intresse redo-bakgrund har det sittInte minst attmot en
enlighet medreligion och moral. Iungdomsenkätens resultatvisa om

tvåutgå från olikahärvidlagi tidigare kapitel kandiskussionen ett man
från regionutgå i kulturellkärnanperspektiv. Antingen kan att enman

generationstillhörighet. Dedefinitionsenligt delas alla, oavsettav
kring kärnan i den värderingsmäs-skulle samlasskilda generationerna

gångnalångt sekulari-fallidentiteten, d.v.s. i detta densiga nationella
tillåtande samhällsmoralen.privatmoralen och den striktaseringen, den

ivärderingsdimension tydlig komponentJu utgör enenmer en
generationer.värderingsskillnader mellanmindrenationell anda, desto

från kul-också utgå eller regionalade nationellaEller kan attman
ständigt förändrashistorisktidentitetematurella utgör ett avsomarv

fö-skulledär inte minst deskilda utvecklingssprocesser varaunga
regångare. skulle deändrade livsbetingelserP.g.a. utgöra storm-unga

för-motkultur denoch bildasvalor i förändringsprocesserna moten
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härskande nationella kulturen, d.v.s. för Sveriges vidkommande utgöra
motkraft sekularisering och betoning detmot gemensammaen av

bästa.

Eftersom ungdomsenkäten har besvarats ovanligt antalett stortav unga
människor möjliggör materialet differentierade analyser vadänmer

frågorbrukar fallet. Flera de användes isom vara av som ung-
båda fråndomsenkäten användes dessutom i EVS-undersökningarde

i tidigare därför1981 1990 har kapitel. Man kanonmämntssomresp.
från års frånjämföra resultaten 1993 ungdomsenkät med resultaten de

EVS-undersökningarna.tidigare

sådana jämförelser redovisas bör EVS-undersökning-Innan noteras att
genomfördes personliga besöksintervjuer medanarna som ung-

några enkätfrå-domsenkäten genomfördes fallpostenkät. I hadesom
fått någoti ungdomsenkäten dessutom annorlunda fonnule-gorna en

i EVS-undersökningarna.ring Som exempel kan EVS-än nämnas att
frågadeundersökningarna inställning till skattefuska Q harattom om

lättförståliga frågademöjlighet medan ungdomsenkäten skälav om
inställning till skattefuska möjlighet.har Skillnader iatt om mZan re-

påkan därför berosultat undersökningarna har skilda under-använtatt
både innehåll. fårsökningsmetoder; till form och Man därför tolka

frånskilda resultat EVS-undersökningarna och ungdomsenkäten med
försiktighet. står på någotDäremot säkrare grundstor man om man

förhållandetjämför mellan generationer vid de aktuella undersök-
ningstillfällena. Vid undersökningstillfälle har de skildaresp. genera-

på frågationerna ochsvarat en samma

årens30.1 De utvecklingsenaste

inledning till följande diskussionSom religion och moral kan detom
årensförkort redogöra de värderingsförändringarvärt att senastevara

de indikatorer ivid ungdomsenkäten har i tidigare studier.använtssom
redovisarTabell 30.1 utvecklingen mellan 1981, 1990 och för1993

religion och förstprivatmoral. Här kan utvecklingen för detnoteras att
enkätfrågorreligiösa vid de aktuellaärengagemanget tre som snarare

tillbakagång.stabilitetvisar Skillnaderna mellan de mättillfäl-än tre
smålena och sig slumpartade. En mindre tillba-är närmastterm.a.o.

kagång för förtroendet för kyrkan upphävs viss ökning ande-av en av
len sig personlig gud, medan andelensäger sägertro attsom en som
det viktigt lära barnen religiös tycks ligga konstant påär att troen en

14-075617
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frånmaterialetheladifferentierade analysernivå.låg Mermycket av
1993; Ester1992a;EVS-undersökningar Petterssonårs19901981 och

mindrekan pekadelför Sverigesdock1993 visaral, att enet man
delreligiösatillbakagång för detsäkerställd engagemangetsheltmen

enkätfrågorvid desådan framkommerinte1980-talet. Attunder en
begränsadedetsannoliktdärförberortabell 30.1iredovisassom
medgenomförtsungdomsenkäten harfrågor ochellerantalet annanatt

intedärförkanManundersökningarna.båda tidigaredemetod än
annorlundasigårs hadevärden1993utesluta tett om ung-att

religiösadetfrågor aspekterinnehållit flerahadedomsenkäten avom
EVS-metodmedgenomförtshadeeller somengagemanget samma

undersökningarna.

bio-ochsexualmoralreligion,tillInställning30.1Tabell
folketsvenskaförResultatoch 1993.19901981,etiska fragor

199318-75 arEVS-undersökningaroch 1990 ars resp.1981fran
ár.16-74ungdomsenkätars

199319901981

Religion:A
kyrkan:Förtroende1

36%39% 38%ganska stortellerStort
sig2 Säger

18%15%19%personlig Gudpáa tro en 38%39% 44%livskraftellerandepab tro 17%18% 20%livskraftellerandepá Gud,intec tro 24%17%19%skallvadinte trod veta man
5%7%religiös 5%troviktigt barnenlära3 enAnser

avstånd franSexualmoral: Tar resp.B
10-gradigMedelvärdehandlingar.

aldrig rätt-kanskattningsskala 1
rättfärdigas:alltidfärdigas; 10kan

3.02.12.4makarmellanotrohetSexuell
1.1 1.71.1minderårigamedSex 5.54.64.5Homosexualitet
2.2 3.52.6Prostitution

3.92.52.7handlingar4Medelvärde

fränavståndBio-etiska fragor: TarC
10-gradigMedelvärdehandlingar.resp. aldrig rätt-kanskattningsskala 1

rättfärdigas:alltid10kanfärdigas;
5.0 5.74.5Eutanasi

4.52.9 3.4Suicid
5.84.94.5i självförsvardödaAtt 5.34.0 4.4handlingarMedelvärde 3
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tillbakagången under 1980-Eftersom för det religiösa engagemanget
ålders-dessutom dehade skett generationsutbyten, pekadetalet genom

långsammaförelåg års den till-skillnader vid 1990 resultat attsom
bakagången kanskulle fortsätta den skulle upphöra. Manän attsnarare

frågetecken det religiösadärför inför resultatetsätta ett att enga-
stabilt perioden 1981-1993. Menskulle ha varit undergemanget oav-

sådana förmodanden har skäl för sig eller kan noteras attsett om
frånuppgifterna ungdomsenkäten för det religiösa delengagemangets

fortsattindikerar stabila värden mellan 1981 och 1993 änsnarare en
tillbakagång.långsam

moraliska bedömningarna resultaten fortsattNär det gäller de pekar
sådantillåtande visar tydligutveckling Tabell 30.2synsätt.mot mer en
frågorinställningen till bio-etiskautveckling för sexualmoralen och

eutanasi, suicid och döda i självförsvar. Här börrätten attsom man
skillnaderna mellan 1990 och 1993 motsvarandeär större ännotera att

föregående nioårsperiod. långtifrånförskillnader Det osannoliktär att
förhållandet års insamladeshar med 1993 resultat medelstgöraatt att

från årsskillnad besöksintervjuerpostenkät till vid 1981 och 1990 un-
tillåtandesannoliktdersökningar. Det lättare uttryck för in-är att ge en

vidställning vid postenkät personlig intervju.änen en

frågornadet gäller de samhällsmoraliska visarNär tabell 30.2 att
förändringen mellan 1990 och 1993 mindre jämfört medär

frågorna.förändringen vid sexualmoralen bio-etiskaoch de Bortsett
från detta tyder emellertid tendensen vid de samhällsmoraliska
frågorna på tillåtandefortsatt utveckling Vid ochsynsätt.mot mer var

de sju handlingar i tabell 30.2 utvecklingenomnämnsen av som syns
gått gåttmindreha Trots utvecklingen harsträngmot att moten syn.

tillåtande det emellertid viktigt konstateraärsynsätt ävenatt attmer
års på förhållandevis1993 bedömningar ligger kvar nivå.strikten

de aktuella värdena indikerarMerparten att attav man anser resp.
handlingar endast undantagsvis rättfärdigas.kan Aven om

tillåtandebedömningarna blivithar den allmännaärmer
acceptansnivån för låg.avvikande beteenden fortfarande Något
motsvarande gäller f.ö. sexualmoralen.om

ocksåTabell 30.2 visar resultat för sida samhällsmoralenen av som
demokratifrågoma. fråntill fråge-relaterar Dessa resultat härrör ett

batteri först vid Maktutredningensanvändes enkätundersökningsom
Medborgarnas makt Petersson al. 1989: 261-269,etav som ge-
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nomfördes Frågebatteriet1987. gäller hur viktiga olika egenskaper be-
döms kännetecken god medborgare. Innehållsligtvara som en
hänför sig de olika egenskaperna tvåtill dimensioner, nämligen att
följa regler och att skapa regler. Som exempel den förstnämnda
dimensionen kan egenskaperna att aldrig smita från skatten attresp.
alltid följa lagar och förordningar nänmas; exempel den andrasom
dimensionen kan egenskaperna att i de allmännarösta valen resp.
att aktiv i föreningslivet nämnas.vara

Tabell 30.2 Samhällsmoral och demokratisyn 1981, 1987, 1990
och 1993. Resultat frän 1981 och 1990 ars EVS-undersökningar
18-75 ár, 1987 ars medborgarundersökning 16-80 ar och 1993
ars ungdomsenkät 16-74 är.

1981 1990 1993

Samhällsmoral:A avständ fránTar resp.
handlingar. Medelvärde 10-gradig
skattningsskala 1 kan aldrig rätt-
färdigas; 10kan alltid rättfärdigas:

Göra anspräk pá sociala förmåner 1.4 1.6 2.2maninte har tillrätt
Skattefuska har möjlighet 1.8 2.5 2.7om man

nagotKöpa stuletärvet 1.2 1.4 2.0man
inte betala pä bussAtt eller tag 1.6 2.0 2.0
någonAtt i sitttar emot yrke 1.6muta 1.6 2.2en
inteAtt skada oavsikt-rapportera 1.9 1.8 2.9en man

ligt gjort
hota arbetareAtt delta ivägrar 1 7 1.5 2 4en som

strejken
sjuMedelvärde handlingar 1.6 1.8 2.3

Demokratisyn:B Anser egenskaperatt resp.
viktiga. Medelvärdeär från 10-gradig

skattningsskalaa inte1 viktigt;alls
10 mycket viktigt:

1987 1990 1993
följa regler:Att
alltid följaAtt lagar och förordningar 8.2 8.2 7.8
aldrig smitaförsöka fránAtt skatten 8.1 7.9 7.9

Medelvärde tva egenskaper 8.2 8.1 7.9

skapa regler:Att
i de allmännarösta valenAtt 8.7 8.4 7.7

aktiv i föreningslivetAtt 8.2 8.2 7.8vara
bilda sig uppfattningAtt obe- 9.1 9.2 8.9en egen

roende andraav
hälla sig informeradAtt vad 8.5 8.5 8.3om som

ihänder samhället
Medelvärde fyra egenskaper 8.6 8.6 8.2

5 1987 ars undersökning ll-gradigI skala frán 0 till 10.en
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till demokratibegreppet.tydlig relationbåda dimensionerna haDe sägs
form självbind-autonomi, innebärbetraktadDemokratin, avensom
tvång.frånvaro Tvärtomregler ochinteDemokrati innebär ärning. av

förutsättningtillräcklig,nödvändig interättsordning,stat, menenenen
dessa reglerkarakteristiskaför demokratindemokratin. Det ärför att

medborgarskapet i demo-Därför innebärsjälva.medborgarnasatts av
viljaskapa regler,två deltagande förelement:kratin förening attaven

detUppfattningen1989: 264.al.,följa reglerna Petersson attetatt
Makt-regler betecknasoch skapabåde viktigt följaär attatt av

identifierasuppfattningsolidaritet och dennautredningen som
så viktigtdet inteUppfattningensåledes demokratins ärattsyn.som

anti-kollektivism, ochregler betecknasfölja och skapaattatt som
bådahållning sidordeskeptiskbeskrivsdenna mot avsom en

ibetydelsetraditionellt tillmättshandlandekollektivtsolidariskt, som
266.al., 1989:idédebatten Peterssondemokratiskaden et

mellan med-relationenkapitel gällatidigareSamhällsmoral sades i ett
båda följadimensionernaoffentliga. Deoch detborgaren att resp.

diskuterasskäletrelation. detgrad denna Avgäller i högreglerskapa
Samtidigt börsamhällsmoral.exempelhär attde noteramansom

politiska sfären. Derelation till denuppenbarhardimensionerna en
kapitel disku-till derelationklarresultaten haraktuella somm.a.o. en

frågorna.politiskademokratiska ochdeterar

års EVS-under-ocksåfrågebatteriet vid 1990användesaktuellaDet
åren ochfrån 19901987,resultatdärför jämförasökning. Man kan

reservatio-gällertabell 30.2. HärJämförelsen redovisas i1993. samma
Bort-anfördesundersökningsmetoderdelvis skilda ovan.somner om

resultaten tyderfrån sådana emellertidproblem kan attnoterassett
kanminskad betydelse. Manbåda tillmätsdimensionernade m.a.o.att

viktigtfinna mindreskulle dettill svenska folketmärka tendens atten
hållningen,solidariskaregler.både följa skapa Denoch att somatt

något viktsåledes mindretillmätsdemokratinsidentifierades syn,som
tillbakagångsådan ärkonstaterarSamtidigt1987.1993 än ensom man

de aktuellaårs bedömningar tyder1993det viktigt attattatt notera
förhållandevis Me-betydelse.tillmätsfortfarandeegenskaperna stor

värdetliggerskattningsskalomafrån 10-gradigadedelvärdena runt
viktiga, nästin-egenskapernabedömt de olikavisarDetta att somman

viktiga.myckettill
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Sammanfattningsvis kan utvecklingensäga under deatt senasteman
åren tydernärmast för det religiösastatus engagemanget samtquo
tendenser tillåtandetill vid sexualmoralen, de bio-etiskasynsättmer
frågorna och de samhällsmoraliska frågorna. Dessutom visar resultaten

viss utveckling mindre solidariska bådad.v.s. desynsätt,moten att
demokratiteoretiska dimensionerna följaatt regler skapaattresp.

någotregler tillmäts mindre vikt.

sådanMot bakgrund har det sitt givna intresse årsvad 1993atten se
ungdomsenkät har hur olika kategoriersäga medborgareatt om av ser
på frågorna.de aktuella Jämförelser mellan olika generationer inteär
minst intressanta. Det nämndes det decenniets utveck-att senasteovan
ling fortsatt sekularisering tillåtandeoch åtminstonemot synsättmer

låterdelvis sig analyseras i fortlöpande generationsutbytentermer av
mellan de strikta och mindre sekulariserade äldre generationerna och
de sekulariserade tillåtandeoch Jämförelser mellan 1993mer yngre.
års och äldsta generationer kan därför visa huruvida grundläg-yngsta
gande förutsättningar för fortsatta värderingsförändringar det slagav

ägde under 1980-talet tillhanda.ärsom rum

Här dock utomordentligt viktigtär tillfoga före-eventuellatt att en
sådanakomst förutsättningar inte tillräckligt villkor förär ett attav

värderingsförändringarna skall Att viktig förutsättning fö-äga rum. en
religger innebär inte automatiskt den kommer realiseras. Attatt att
konstatera förutsättningarna finns innebär någoninte förutsägelseatt

förändringarna ovillkorligen kommer ske.att attav

30.2 Religion

Inte minst det gäller det religiösanär frånhar materialetengagemanget
ungdomsenkäten intresse. I tidigare arbete Pettersson 1992a:stort ett
sid 75f noterades och oväntad tendens för olika sidor religiösen ny av

och kyrkligt Av tradition har dessatro alltid varit lägre iengagemang.
storstäder jämfört med mindre och landsbygd.tätorter Vid 1980-talets
slut visade sig emellertid tendens. Bland de generatio-yngstaen ny

förhållandet ochomvänt bland demstörrenerna engagemangetvar
bosatta i Förhållandetstäder.större kunde i olika perspek-som var ses

tiv. En möjlig tolkning förhållandetpekade kunde indikeraatt en ny
utvecklingsfas skulle innebära den fortlöpande sekularise-attsom
ringen skulle bytas i sin Det förhållandetomvända mellanmotsats.
storstad och landsbygd skulle peka ökat religiöst intresse bland de
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inte sällan stormsvalorkategorii samhällets ärcentrum, somenunga
utvecklingstendenser.för nya

enkätfrågorna. kan förstför aktuella Härvisar resultat deTabell 30.3
får stöd. Omtendensen delvisden oväntadeatt tesennoteras manom
visar sig blandpersonlig Gudtill sigdem säger atttro ensomser

någraår skillnaderåldersgruppen 16-29 det inte finnsden yngsta
blandriket, medanbor i övrigastorstadsungdomar och demellan som

de bor ibåda generationerna 35-54 55-74äldre storstä-de resp. som
riket i övrigtmellan storstad ochvärden. Skillnadenderna visar lägre

Återigen sigvisaräldsta generationen.markerad bland denär mest
stad och lands-således skillnaden mellan stor-den traditionellaatt

låter finns knappastbland debygd inte sig fastställas Däremotyngsta.
förebåda ökningpå förhållandet kommandenågra skulletecken att en

sigvisarungdomsgenerationernareligiös till deOm tretro. man serav
likaGudsig personligvisserligen andelen säger tro varaensom

ändockungdomsgenerationernaallmänna bilden blandden ärstor, men
tillOmbland denandelen troende lägreär yngstaatt man sergruppen.

också Omgenerationen lägst.ligger denförtroendet för kyrkan yngsta
läraviktigtandelar detslutligen till de är attattansersomman ser

allrad.v.s. deantyds omvänd tendens,religiösbarnen atttro enen
föregående bådanågot ungdomsge-andelarvisar änstörreyngsta

generationensnår äldstadock inte till dennerationer. De yngsta upp
niva.

försiktiga hypotesendenSammanfattningsvis kan säga attatt omman
från och lands-förhållandet storstadmellan ungdomaromvändadet

harintereligiöst intresse bland deindikera ökatbygd skulle yngstaett
förhållandefått iställetungdomsenkäten. Detstöd är ett annat somav

Förhållandet in-skillnader mellangällerförtjänar uppmärksamhet.
troendeinvandrare vad gäller andelenochfödda svenska medborgare

medborgarnaåldersgrupper. infödda svenskaBland de ärbland olika
delägst blandbland de äldsta ochandelen troende störstväntatsom
devärdenvisar däremot de högreBland invandrarna änyngsta. yngre

storstad-påverkar mellanskillnadensannolikt dettaäldre. Det är som
invandrareAndelen yngreoch landsbygdsungdomar. ärsungdomar

religiösastorstäderna; detsannolikt i större engagemangetstörre
detoväntade ökningenförklaringen till denbland dessa kan avvara

framhållasbör dockstorstadsungdomarna. Härreligiösa intresset bland
beräknadeäldre invandrargruppernaprocenttalen för de äratt
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småmycket bastal jfr kapitel 1 och därför behäftade medär osä-stora
kerhetsmarginaler. Av det skälet det viktigt betonaär diskussio-att att

eventuellt omvända generationsskillnader mellan invandrarenen om
och svenskar tentativ.är

finns åtminstoneDet två möjliga förklaringar till varför andelen tro-
ende skulle bland invandrarestörre bland äldre. En för-änvara yngre

utgåklaring kan från äldre invandrare successivt sigatt tillanpassar
den sekulariserade svenska kulturen, alternativt invandrare svårtharatt

finna adekvata kyrkor och samfund för sin religiösaatt tillhörighet och
de därför kommer lämna den religiösa de hadeatt med sig vidatt tro

invandringen. En sannolikt troligare förklaring kan utgå frånannan, att
och äldre invandrare kommer från olika religiösa kulturer. Da-yngre

invandrare skulle företrädesvis frånkomma mindreyngsta seku-gens
lariserade kulturer och följaktligen kännetecknas andelenattav som
omfattar religiös är större.troen

Men hur skall förklara den omvända relationen ål-oavsett mellanman
der och religiös bland invandrarna tyder påresultaten invan-tro att
dringen bidrar till förändra den demografiska ochgängse regionalaatt
strukturen bland dem omfattar religiös Genom invan-tro.som en
dringen skulle religiös inte bli lika tydligt relaterad till äldretro gene-
rationer och landsbygd den har varit under det seklet. Härsenastesom

återbör dock erinra materialet för sådan slutsatsatt ärman om en
bräckligt.

I övrigt uppträder väntade resultat för det religiösa engagemanget.
Kvinnor visar högre värden detän gäller företrädesvismän; bland de
äldre. De regionala skillnaderna mellan dem bor i storstäder ochsom
övriga riket dåtydliga det gällerär förtroende för kyrkan. Som väntat

det lägre i storstäderna, ålderskategori.är Skillnaden mellanoavsett
olika partisympatier visar sig framförallt vid den personliga gudstron,

ligger något nivåhögre bland de borgerliga främst KDS. Desom
med borgerliga partisympatier ocksåvisar högre förtroende för kyrkan.
De tillhör arbetarklassen visar genomgående lägre värden tjän-änsom

särskilt de högre.stemännen,

Avslutningsvis två förhållandenkan kommenteras. Det första gäller att
andelen troende de angivit de antingen personligatt trorsom en
Gud eller opersonlig ande eller livskraft för hela befolkningenen
uppgår till 55.6%. Ungefär svensk skullevarannan vuxen m.a.o. om-
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inteateistersamtidigt andelennågon Gudstro, är störrefatta sorts som
dettill taletperspektivSådana onekligenvärden16.4%.än om se-ger

iSverige lägretroende iandelen änSverige. ärkulariserade Aven om
majoritetfortfarande knappländer kanflertalet andra säga att enman

ännupå alternativt deglänt,religiöshåller tilldörren atttroen
helt.deninte har stängt

begränsad minoritetmycketförhållandet detgällerandra ärDet att en
resultatreligiös Dettabarnenviktigt läradet är tro.attatt ensom anser

egenskaperenkätfråga ñck vilkafrån därkommer somangemanen
egenskaperFrån elvalista medbarnen.viktiga lärasärskilt att envar

religiösalternativet en45% valdefem. Enbartvälja högstñck man
religiösbarnenså få viktigt läradetövertygelse. Att är attatt enanser

reli-omfattarmajoritetpå den knappaflertalettyder att entro somav
Bland demnågon betydelse.deninte tillmätergiös större trortro som

vik-det18%f.ö. inte flerGud detpersonlig änär ansersomczaen
demfyra femtedelarreligiös Czalära barnentigt tro.att som om-aven

således det viktigtinteskullepersonlig Gudstro ärfattar attattanseen
deSådana tyderresultatgeneration.tillförmedla sin attnästatro

bestå. radEnlåga nivå del kanför religionensdecenniemassenaste
fos-huvudsakligen förmedlasreligiösstudier har visat troatt genom

omfattarfemtedel demenbartbarndomshemmet. Atti somtran aven
tillsin vidareviktigt föradet nästaGudstropersonlig troattanseren

nivånlågapå hittillsvarandedendärför knappasttydergeneration att
nivånlåga skulle ökalivsåskådning denskulle öka. Omreligiösför en

förade troendeintresset hosbegränsadedetdet atttrotssnararevore
så.benägenhetderastack görasin vidare än attstoratro vare

religiöslära barnendetviktigtgäller hur ärdetNär att att enman anser
något viktighurnödvändigtvisintebör sägernämnas atttro omsvaren

viktigtdetinte tycker ärsin Att attatttro manvara.egenman anser
också bero ärreligiös kanbarnenlära att troatttro enman anseren

skallsjälvständigtindividendenangelägenhet,privat tavuxnasom
föremål förförmedlasautomatisktskall inteställning till. Tro utan vara

bedömning.självständigfri ochen

reli-marginaliserad denemellertidTillspetsat kan säga att merman
sinföratroendetycks demindre angelägnadestogiösa attär,tron vara
så-Från perspektiv kantroendesgeneration. detillvidare nästatro en

perspektivsamhälleligttyckas paradoxal. Urdan tendens nästan ett
bestå.kommersekulariseradesvenskadenantyder den särarten attatt
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30.3 Privatmoral

Liksom i det inledande avsnittet redovisas här två aspekter privat-av
moralen, dels sexualmoral, dels inställning till bio-etiska frågor. För
båda komponenterna visade avsnittet utveckling tillåtandemoten mer

under periodensynsätt 1981-1993. För sexualmoralens del dennavar
utveckling särskilt märkbar under den tre-årsperioden.senaste

Tidigare studier har visat de inte omfattar religiöstatt ettsom engage-
tenderar omfatta tillåtande privatmoral.att Eftersom demang en mer
generationerna visade lägre värden för det religiösayngre engage-

kan ocksådevänta kommermanget visa tillåtandeattman att mer
bådai de komponenternasynsätt privatmoral.av

Som exempel sexualmoral diskuteras här inställning till sexuell
otrohet, med minderåriga, homosexualitet och prostitution. vi-Härsex

tabell 30.4 det betydligt fleräratt homosexualitetsar accepterarsom
de övrigaän sexuella relationer.typerna Värdena för homosexuali-av
tyder inställningentet tenderar delvisatt accepterande,att vara

medan inställningen vid de övriga sexuella relationertre typerna av
betydligt återhållsam. Detta gäller de decennier-syns trotsmer senaste

utveckling tillåtandemot synsätt.nas mer

Ungdomsgenerationen har tillåtande särskilt beträffandesynsätt,mer
homosexualitet och prostitution. Här skiljelinjen mel-snarastsyns
lan den äldsta ägenerationen sidan och föräldra- och ungdomsge-ena

ånerationen den andra. I studie års1990 EVS-material framkomen av
ungdomsgenerationen under 1980-taletatt hade utvecklat strikten mer

sexualmoral Pettersson 1994. Förklaringen rädsla förantogs vara
AIDS. Resultaten från ungdomsenkäten visar knappast någon fortsatt
sådan tendens. Den ungdomsgruppen utmärks inte någonyngsta av
återgång till striktare års1990 resultatsynsätt. kan därför tillfäl-vara
liga ocheller uttryck för mätfel eller motsvarande. En möjlig förkla-
ring kan ungdomarnas rädsla för AIDSatt utbredd 1990vara var mer

1993, kanske beroendeän massiva AIDS-kampanjer dåatt var van-
ligare.

Kvinnor tycks ha lättare homosexualitet medanatt acceptera män syns
toleranta prostitution, eventuelltgentemot medävenmer gentemot sex

minderåriga. Materialet visar vissäven tendens till tillåtandeen mer
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storstäderna.isynsätt

religions-mellan deskillnadklar trepekarResultaten väntat ensom
striktavisarGudstropersonligomfattarkategorierna. De merensom

lättastnågon harGudstroomfattar att accepteraintedesynsätt; som
demellanSkillnadernaprostitution.och tro-homosexualitetotrohet,

tillinställningvidnågon störstomfattar ärintedeochende trosom
detobefintliga näriskillnaderna setthomosexualitet. Däremot stortär

återhållsam d.v.s.minderåriga. alla attharHärmedgäller syn,ensex
endastelleraldrigöverhuvudtaget uto-relationersexuellasådana

rättfärdigas.sällan kanmordentligt

så-vidbetydelseskulle hareligiös störstdärförDet trosom omsyns
frånsvängaopinionen vägallmänna ärfrågor den attdär endana
skillna-hållning. kanHär attaccepterande noteratillrestriktiv manen

devid fembetydandereligionskategorierna ärolikademellanderna av
enligtacceptablahandlingarmoraliska är mest ung-somsex

förhåll-ellerhandlingarnaaccepteradeDedomsenkäten. mestsex
sui-eutanasi,skilsmässa,homosexualitet,visade signingssätten vara

vid skils-enbartdetdessanågon svart. Av äranställacid, attresp.
såintereligionskategorierna ärolikademellanskillnadernamässa som

religiösadet engagemangettyderSådana resultatmarkerade. att
förhåll-ellersådana handlingarvidåterhållande faktorfrämst utgör en

allmäntilländrashåller acceptans.utvecklingendär attningssätt
också troendedeåterhållsam moral ärallaDär är överens om en

också detillåtande moral äråterhållsamma; alladär överensär enom
därbetydelsehareligiös störreskulletillåtande. Däremot trotroende

avståndstagande.ochmellanopinionenallmänna väger acceptansden

till bio-inställningprivatmoralen gällerkomponentenandraDen av
idödasuicideutanasi,exemplifierade attfrågor, häretiska res-p.av

gåttutvecklingenhade1993till mot1981periodenUndersjälvförsvar.
utveck-nordiska1980-taletsfrågor.sådana Föritillåtande synsättmer

hargenerationsutbytesådantskettutvecklingenling har somgenom
låterutvecklingennordiskaDenframställningen.tidigare idiskuterats

generationernarestriktivaäldredeförstås isig atttermer avm.a.o.
1993. Intetillåtande Petterssondebytssuccessivt ut mot meryngre,

till dagensintressedetharbakgrundenden attminst stort gene-semot
rationsskillnader.
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Tabell 30.5 visar hur olika på frågorna.de aktuella Här kangrupper ser
först suicid något mindre eutanasiännoteras att accepteratsyns vara
och självförsvar. tvådöda i Vid de sistnämnda handlingarna före-att
ligger klara skillnader mellan ungdomsgenerationen, föräldragenera-
tionen farföräldragenerationen.och De har accepterandeyngre en mer
inställning. Om jämför åldrarungdomar i olika finns dock knap-man

några systematiska någotskillnader. De den högreär överenspast om
graden Man kan därför förutsättningarna försägaacceptans. attav en
fortsatt utveckling ökad generationsutbyten finnsmot acceptans genom
tillhanda, i varje fall beträffande eutanasi och döda i självförsvar.att
Beträffande suicid föreligger däremot inga märkbara generations-
skillnader, påd.v.s. möjliga indikatorer eventuell utveckling moten

tillåtande synsätt.mer

Vid sidan generationsskillnaderna förtjänar skillnader mellan deav
politiska och religiösa kategorierna uppmärksamhet. De borgerliga vi-

genomgående något tillåtande de med sympatier försynsätt änsar mer
Som visar de någoninte omfattarvänstern. religiösväntat trosom mer

tillåtande Mönstret detsamma vidsynsätt. sexualmoralen.är Ensom
religiös kan motkraft allmän tendenssägastro motm.a.o. vara en en

tillåtande sådanttill i gäller sexualmoral och bio-synsättmer som
etiska ställningstaganden.

30.4 Samhällsmoral

Jämförelsevis strikta i frågorsamhällsmoraliska tillsammanssynsätt
med betoning egalitära sociala relationer skulle enligt kapitel 2en av

andra särdrag i svensk-nordisk mentalitet. inlednings-Iettvara en
avsnittet till föreliggande kapitel redovisades utvecklingen under det

tvådecenniet för frågor,samhällsmoraliska fördelssenaste typer av
sju handlingar eller gäller relationen mellan indi-sättett annatsom
viden tvåoch det allmänna, dels aspekter har mednärmast göraattsom

på demokratin. Vid förstaden visade sig gåttutvecklingen hasynen
tillåtande vid gåttden andra hade utvecklingensynsätt;mot motmer

individualistiska och mindre solidariska bedömningar. Denmer
allmänna utvecklingen tillåtandeunder 1980-talet synsättmot mer

återföraskunde endast delvis till generationsskillnader, d.v.s. delvis
förklaras i generationsutbyten.termer av

Tillspetsat kan följaktligen tidigare studier tyder desäga att attman
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också kan betraktasvid samhällsmoralengenerationerna somunga
från striktutveckling skulle leda bortstormsvalor i sam-ensomen

minstmentaliteten. Intei den svenskahällsmoral, särdragen motett av
generationsskillnadersådan vilkadet intressantbakgrund är att seen

från års Tidigare studierungdomsenkät.1993visar sig i resultatensom
något min-förpåvisat generationsskillnader; de stodtydligahar yngre

1992a; 1993.solidariska Petterssondre strikta och synsätt

användsde sju handlingar härredovisar resultat förTabell 30.6 som
systematiskaförstsamhällsmoral. kanexempel Här noteramansom

visarUngdomsgenerationengenerationerna.skillnader mellan de tre
visarföräldragenerationen, i sintillåtande synsätt än tur ensommer

ocksåhållning generationen. finnsden äldsta Detaccepterande änmer
föräl-ungdomsgenerationen ochskillnaden mellantendens till atten

farföräldergeneratio-mellan föräldra- ochdragenerationen är större än
ungdomsgenerationernadäremot till de ärNär yngstatresermannen.

föreliggersju handlingarsystematiska; vidinte likaskillnaderna tre av
återstående fyranågra överhuvudtaget. Vid deskillnader ärknappast

tillåtande kanIde visartendensen synsätt. stortatt yngsta manmer
bedömningar de äldrestriktavisar mindredärför de änsäga att yngre

några helstfinnshelst inteoch det hurgenerationerna att somsom
återtapå tidigare för-på skulleallratecken de väg attyngstaatt vara

striktahärskande, synsätt.mer

visardeviktigt betonaemellertiddetHär är attatt att utsagor yngreom
generationer.jämförelser med äldretillåtande enbartsynsätt avsermer

resultatensådana allmäntfrån jämförelser kan sägaBortsett attman
också medelvärdenpå bland de Destriktatyder synsätt, som re-unga.

aktuella handlingarnaflesta dedovisas antyder de attatt som re-anser
Påståenden skulle utmärkasderättfärdigas.inte kangel att avungaom

förstås deitillåtande därför i första handbör attsynsätt termer avmer
rättfärdigas,undantagsvis kanendastaktuella handlingarnadeattanser

skulle defrån farföräldrarföräldrar ochskillnad derastill attansesom
olikheternaöverhuvudtaget. Avenrättfärdigas ärknappast kan sta-om

sådana mellan defår skillnaderinte överdrivasäkerställdatistiskt man
delikaäldre. kan överensoch de Man säga ärnästan gärna att omunga

förhållandevis bedömningar.strikta

åtminstone vidnågot bedömningarstriktareKvinnor visar män,än
högreockså tilltendensfinnshandlingarna. Detvissa atten svagav

övrigt visararbetare. Ibedömningarvisar striktaretjänstemän än resp.
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sociala kategorier i Det finns någraknappastsynsätt.stort sett samma
märkbara och systematiska skillnader mellan dem bor storstädersom
och de inte det. finns någraDet knappastgör skillnader mellansom
invandrarungdomar och svenska ungdomar, särskilt inte om man ser
till åldersgruppen.den Det finns vissa skillnader bådayngsta mellan de
politiska kategorierna, exempelvis de med vänstersympatier haratt
något lättare bidragsfusk svårareochatt acceptera att acceptera
skattefusk i jämförelse med de borgerliga. När det gäller de religiösa
kategorierna finns tendens till de på personlig Gudatt troren som en
har striktare de intesynsätt än tror.som

Om frånbortser sådana mindre och jämförelsevis ointressantaman
skillnader kan emellertid resultaten försäga samhällsmoralensattman
del tyder strikta i skulle likasynsätt starkt föran-att stort sett vara
krade i de olika sådantEtt konstaterande sannolikt likaärgrupperna.
träffande de någotskulle visa tillåtandesägaatt attsom unga mer syn-

I det inledandesätt. avsnittet sades kärnan i nationell anda elleratt en
identitet definitionsenligt skulle kunna utmärkas de olikaattav gene-
rationerna samfällt sluter bakom den, generationsskillnadernaattupp

små och obetydliga. sådan utgångspunktär Med kan säga atten man
resultaten för samhällsmoralens del tyder strikt samhällsmo-att en
ral, betoning det bästa, skulle tydligt kän-en ettav gemensamma vara

pånetecken den svenska mentaliteten.

Den andra komponenten samhällsmoralen gällde bedömningarav av
önskvärda egenskaper hos den gode medborgaren. På ett teore-mer
tiskt plan sades bedömningarna relatera till de demokratiska grundfrå-

och gälla dimensionerna att följa regler skapagorna attresp. re-
gler. Utvecklingen sedan 1987 på bådatydde dimensionernaatt

någottillmättes minskad Tvåbetydelse. tidigare studier har visat deatt
tillmäter dimensionerna något mindre vikt de äldreänyngre

Pettersson 1992b. någraResultat för indikatorer inom dimen-resp.
sion redovisas i tabell 30.7.

Inledningsvis bör de aktuella skalorna sånämnas konstrueradeatt var
medelvärde 10 indikerar samtligaatt ett skulleattom svarspersoner

förhållningssättöverens mycket viktigt. Resultatenatt ärvara om resp.
visar de genomsnittliga ligger Sådanaatt värdet värdenruntsvaren
tyder de aktuella egenskapernaatt ellermerparten attanser
medborgardygderna viktiga, till mycketär viktiga.gränsen Trots
den mindre tillbakagången bådaför dimensionerna såledeskan man



moraloch 477Religion

ak-deviktiga. kanbåda Man sägafortfarande attsäga att m.a.0.anses
tillbakagången factodebegränsadeefter denegenskapernatuella även

förhållnings-angelägnad.v.s.medborgardygder,betraktas somsom
angelägenhetsgrad attfår lägre äregenskapendaDensätt. varasom

emellertidperspektiv kanjämförandeföreningslivet. Iiaktiv ett man
för fö-lågt gäller intressedetliggaskullesvenskarna närinte säga att

frånuppgiftervisarDetkan tvärtom.reningsliv. Man sägasnarare
EVS-undersökningarna.

bilda sigviktigast attallra äregenskapDen egen upp-enansessom
be-tillhörkategorivilkenandra. Oavsettoberoendefattning manav

medborgar-aktuelladeegenskapenviktigastedendöms detta avsom
i vil-undrarangordning ochförvånas dennakandygdema. Man över

fråganågoniönskvärtochellermöjligtutsträckning detken attär av
bort-andra Menoberoendeuppfattningbilda sigbetydelse aven egen

denvisatundersökningar harflerafrån detta kan attnotera attsett man
betydelsen Petterssonallradentillmätsaktuella egenskapen största

1992b.

demellanskillnadernaresultatenbildenövergripande ärDen attav
itillmäterkategoriernaolikabegränsade. De stortolika ärgrupperna

intedet utesluterbetydelse. Men attegenskapernade olikasett samma
gällerNär detuppmärksamhet.förtjänarskillnaderfinns vissadet som

mellanskillnadfinnsfölja reglerbåda indikatorernade att en
farföräldragenera-föräldragenerationenungdomsgenerationen, resp.

regler.följanågot viktigtmindredettionen. De är attattyngre anser
finnsreglerskapadimensionen attinomgäller indikatorernadetNär

viktigtmindredetungdomsgenerationentill atttendens att anseren
detfinnertillnågot tendensosäkerochallmänna valeni de attdelta en

samhället.händer ivadhålla informeradsigviktigtmindre att om som
generationsskillna-dimensioninom dennaindikatorer ärövrigaVid

mindre.derna

finnsdetskillnadernanämndamedför dock deSammantaget att en
attdimensionernatillmäterungdomsgenerationentendens till att

övrigadenågot viktmindrefölja regler änregler attskapa ge-resp
skapaföljavärderingEftersom högnerationema. attatt re-resp.aven

ungdomsge-därförsolidaritet kan sägabetecknadesgler attmansom
generatio-äldresolidarisk denågot mindreskulle ännerationen vara

vid jäm-gällerkaraktäristik enbartdennabörDet noteras att ennerna.
någon absolutioch knappastgenerationernade äldremedförelse me-
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Ocksåning. bådade tillmäter förhållandevisdimensionerna storunga
låt någotbetydelse, mindre de äldre. kan slutligen tillfogasHäränvara

någottidigare studie visathar de mindre uppslutningatt atten ungas
kring solidarisk samtidigt påinnebär de inriktade för-äratten syn mer
ändring de äldre, i sin påskulle inställdaän för-tur attsom vara mer
valta Pettersson 1992b. solidariskaDen samhällssynen kan nämligen
associeras förvaltande sådantmed framstårMed tillägg deetten syn.

något lägre värden för den solidariska, demokratiskaungas synen som
mindre oroande.än

De ungdomsgenerationerna i bådahomogena vid deärtre stort sett
demokratiska grunddimensionerna. De allra inte min-äryngsta m.a.o.
dre solidariska de 30-årsåldem.börjar sigän De endanärmasom
tydliga tendensen de allra det mindre viktigtär att yngsta attanser

någotdelta i de allmänna valen, inte förvånandesärskilt medärsom
tanke dem inte så.harännu rättatt göramerparten attav

övrigt finns någraI knappast tydliga och systematiska skillnader mel-
lan de olika sociala måhändakategorierna. Ett undantag deär att som
omfattar personlig Gudstro benägna följa reglerär deänatten mer

någoninte omfattar ocksåMöjligen kan desäga ärtro. attsom man
Påbenägna skapa regler. finns tendens tillsättatt attmer samma en

kvinnor bådebenägna följa och skapaär regler, d.v.s.att att attmer
solidariska skillnader frånDessa följerän män. mönstervara mer

tidigare studier Petersson 1989; Pettersson 1992b.et

Sammanfattningsvis kan emellertid konstatera det knappastattman
någrafinns dramatiska skillnader bådamellan olika vid de si-grupper

dor samhällsmoralen har diskuterats i detta avsnitt. I tycksstortav som
strikt samhällsmoral.överens Aven demerparten vara om en om yngre

något tillåtandehar och anti-kollektivistiska de äldresynsätt änmer
kan likheter mellan det dominerandesäga in-ärattman resp. grupper
trycket.

Men skillnaderna begränsade utesluter självfallet inte deäratt att
skulle kunna småha betydelse sikt. Om och successiva generations-
skillnader adderas tillräckligt länge kan tillde slut bli betydelsefulla.

fråga sådan ståndDet addering kommer tillär öppen och vil-en om en
ken såeventuell betydelse den fall få.i skulle Alla förebå-stormsvalor
dar inte inför möjliga förebud passiv knappast denär väntanstorm;

åtgärden.klokaste
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31Kapitel

livsmålFramgång som

VogelJoachimAv

Sammanfattning

framgångs-behandlar och konkurrensorienteringKapitlet ettsom
viktigastäldrelivsmål. Ungdomar oftare ansträngning ärän attanser

de personliga kvalifikationerna.framgång. Aldre betonarför mera
på medanockså orsakerna till nödUngdomar lägger oftare orättvisor,

alltså på ungdomarsResultaten tyderde äldre betonar inte attotur.
avseende skulle linje medvärderingar detta ii postma-meravara en

terialistisk orientering.

Blandkompetitiv inställning kvinnor.harUnga änmän mera ungaen
partipolitiska åsikterna, därfinns de vanligaungdomar vänsternäven

tillpå medan borgerliga hänvisarnöd berorförklarar orättvisoratt
och lathet.modernisering



Framgång482

inteförfasat sig för ungdomengenerationeralla tider har äldreI taratt
avvik-bristande företagsamhet och derasliv, för derasför sittansvar

gäller försörjningsansvaretscentraltoch kultur. Ettande leverne tema
ungdomarna självaföräldrar, samhället ochfördelning mellan deras

ungdomsgenerationen, ellerKritikenetableringsfasen.under mot
många En harungdomsgenerationer, har bottnar.allarättare sagt mot

svårigheter föräldragenerationenhospsykologiskamedgöra attatt
går liknar derasinte alltidsinungdomar väg,attacceptera egen som

mån bildar delkulturerungdomar i vissmedEn att egnaegen. annan
Svingpjatten, Beat-främmande.generationer uppleveräldre somsom

för ungdomsgeneratio-symbolerhippiekulturen och rocken blevles,
världsfrånvändhet.lättja ochnens

för med sig,försörjningsansvaretkostnaderaspekt deEn är somannan
Etableringsfasen ställer alltoch för samhället.för föräldrarna större

utbild-försörjningstider,föräldrarna längreallakrav parter,
ungdomarnautbildning, studiestöd ochsamhälletningsstöd,

hårdare job-konkurrensstudieskulder,inkomster,själva senare om
ungdomar in-etableringsfasen förlängts, harSamtidigt harben. som

studiefinansie-jämlikhetspolitik, med ordnadfolkhemmetsilemmats
levnadsstandardengolv förungdomslöner ochring, höjda ett genom

spänningar mellanAllt detta innebär ökandesocialförsäkringssystemet.
mellan ungdomarna ochföräldragenerationen, ochochungdomarna

etableringskostnadernadärför naturligtoffentliga sektorn. Det är att
skjutadet naturligtstår liksom tidigare. Ochunder debatt, överär att

själva, ökattill ungdomarnaförsörjningsansvaret egetmot an-
svarstagande.

framgångs- ochvi redovisa hur ungdomarkapitel skaI detta ser
livsmål. tidigare iAmnet har berörtskonkurrensorientering ettsom

uppfos-arbetsmoral, ekonomisk moral ochi anslutning tillrapporten
sammanförs datadetta kapitel dessatringsideal kapitlen 13, 18. I

föreställninginformation ungdomarnasövergripandemed omommera
framgång andratill nöd, där vi ställer arbetsamhetorsaker till motresp

ställningstaganden jämförs med äldreUngdomarnasorsaker. genera-
ungdomsenkäten.avseenden. Underlagetsynpunkter i dessationers är
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framgång31.1 Orsaker till

få framgångför i livet EnkätdeltagarnaviktigtVad detär är attsom
väljafick mellan:

familjens ställning: klass och inkomster,
kvalifikationerpersonliga

utbildningbra
sigansträngeratt man

tur

huvudfårorna klassamhället,deAlternativen representerar tre egna
frånrelativt tydligtval skiljer sigoch slumpen. Ungdomarnasmeriter

så mindre fram-skullegenerationer, inte ungdomaräldre att varamen
gångsinriktade 29 % ungdomarnaäldreän tvärtom. attutan menarav

föräldragenera-sig tabell 31.1. Iviktigastedet ansträngerär att man
saken,för bedömahaft längre erfarenheterrimligen hartionen, attsom
oftare%. Aldrebland de äldsta 19sig 12 %, ochdetrör angeromom

samlingsbegreppoprecistpersonliga kvalifikationer, är ettsom mera
Ungdomarmedfödda och ärvda egenskaper.inkluderar utbildning,som

tonåringarnagår således ansträngning. Blanddirekt merangermera
parallellt med ansträngning.fjärde utbildningbraän var

%.inkomster 12familjens klass ochrelativt pekarDet är som
framgång ochtvå viktigastekunde skäl tillEnkätdeltagarna nästange

ungdo-nämndestabell 31.1 visas vilka skälviktigaste. I även avsom
familjensTotalt har femteförsta eller andra val. angettvarmarna

gamla.ochinkomst, i utsträckning blandklass och och ungasamma
vanligareval klarthar tagit med ansträngning, och dettaVarannan är

%.föräldragenerationen 53 38ungdomar ibland än resp

Även framkommer tydliga könsskillnader. Ungahär ärmän mera
framgångsinriktade. väljer ansträngning 32Fler kvinnormän än resp

kvalifikationer.personligamedan kvinnor istället betonar26 %, unga
också borgerliga.mellan ochfinns det klara skillnaderHär vänster

borgerliga oftarefamiljens klass, medanVänsterungdomar betonar
kvalifikationer Sammadet personligaär avgör.att syn-menar som

punkter har högskoleutbildade.

fråga ansträngningungdomsenkäten direktI ställdes geren mera om
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två påståenden:framgång. skulle välja mellanMan

framgångPå lång arbete oftast livetsikt iger

nödvändigtvis framgång. FramgångHårt arbete inte ärger
fråga tillfälligheter och förbindelser.ofta en om

tiogradig skala därskulle enligt 10Svaret motsvarar att manges en
innebäri det alternativet. Höghelt instämmer poäng att mansenare

hårt framgång. Tabell visararbete inte alltid 31.1 attatt ungageranser
5,3.pessimistiska 6,1 Intekvinnor klart än mänär respmera unga

några Vänsterungdo-finns generationsskillnader.heller här det större
troendenaturligtvis pessimistiska borgerliga, medanänär meramar

optimistiska icke troende.ungdomar är änmera

31.2 Orsaker till nöd

frågebatteri frågeteknik fram-gällde tillEtt sammaannat motsatsen
gång: viktigaste skäl till atthär gällde det viktigaste och nästatt ange

vårt kunde väljamänniskor lider nöd i land, därdet finns som man
mellan:

för de haratt otur
för de lata och saknar viljaäratt

finns mycket samhälletför det orättvisa iatt
den modernadet oundvikligt resultatför äratt ett av

utvecklingen

gäller orsakernavisar enkätsvaren När detHär svarsmönster.ett annat
framgång ansåg ansträngning kvalifi-och personligatill ungdomarna

i ställetgäller orsakerna till nödkationer viktigast. När det anges
Endast 16 % be-och därefter modernisering tabell 31.2.orättvisa är

skylla lathet.redda att

också generationsskillnader. UngdomarHär finns det tydliga nämner
tilloftare orsak, de äldre hänvisarorättvisor medan otur.som mera

hållningsamhällskritisk de äldre,Ungdomarna har här änäven en mera
kvinnor samhällskritiskaliksom visats i tidigare kapitel. Unga är mest

oftare lathetpekar ochoch pekar orättvisor, medan mänunga
skuldfrågan.individualiserar i
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går också grundläggande skiljelinje mellan borger-Här ochvänsteren
liga, där vänsterungdomar nöd konsekvens orättvisor,ser som aven
medan borgerliga pekar lathet och det moderna samhället.otur,

små,Skillnaderna mellan olika utbildningsgrupper relativtär men
däremot mycket mellan de studenturvalen. Studenter istora tre
internationell ekonomi oftare lathet orsak till nöd än stu-anger som

i socialt arbete sociologi, ha annorlundadenter och verkarsom en
verklighetsbild orättvisor.58 15 %. De pekar iställetresp senare

31.3 Uppfostringsideal

Uppfostringsideal speglar dels människors grundläggandemera per-
rådandesonlighetsdrag, dels pedagogiska förebilder. Ungdomars be-

intressedönmingar har med tanke de värden de vill föra vidareett
ocksågeneration,till indikation deras erfa-nästa men som en egen

sinrenhet uppväxttid. Variationer mellan generationer kanav egen
också bild tidstypiska värdesystem. vi intresseradeHär ärge en av av

uppfostringsidealvad ungdomarnas kan avslöja deras inställ-om egen
framgångsinriktatning till beteende.

frågebatteriungdomsenkäten ingick med listaI större överett en
egenskaper föräldrar ska sina barn lära. Egenska-uppmuntra attsom

fogligakan i barnen ska vä1uppfostrad, ly-attsorterasperna vara
framgångsinriktade flitig, uppñnningsrik,dig, beslutsam, an-

svarstagande moraliskakännasparsam, ansvar, tolerant,samt
osjälviska. gällde välja högst femDet egenskaper. Som viktigasteatt
egenskaper känna %, självständighet88 72 % ochattanges ansvar

väluppfostrad 63 %.vara

resultat redovisas utförligt i kapitelDessa 18. När det gäller fram-
gångsinriktat beteenden angelägna kvinnorär män änunga mera unga

flitiga,barnen ska beslutsamma, uppñnningsrika. kvinnorUngavara
oftarebetonar istället moraliska aspekter tolerant, osjälviskhet. Ge-

nerationsskillnadema inte särskilt tyder inteDeär stora. att ung-
frånuppfostringsideal skulle skilja sigdomars de äldres beträffande

framgångsorientering.

14-075618
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livsmålViktigaste31.4

ungdomsgenerationensskullerevolutionenteorin denEnligt tystaom
fri-post-materialistiskautsträckning präglasi växandevärderingar av

väl-från präglatsföräldragenerationen,skillnadhetsvärden till avsom
trygghetsvärdenorienteradeochuppbyggnadfärdsstatens är motmera

från tillmaterialismförskjutningTeorin talar1977.Inglehart, enom
hårtfrånindividualism, ochfrån tillkollektivismsjälvförverkligande,

värde-tillfredsställelse.personlig Dessatillflit och sparsamhetarbete,
skullebibehålla sin livstid, och deunderskulle generationernaringar

Successivt skulleåldersskillnader framöver. vär-följaskunna ensom
åldrarna,underifrån äldreifram ersättsdeförskjutning närväxa av

yngre.

exakthet,med begreppensteorin hängerMöjligheten prövaatt samman
Teorin för-operationaliseras ochi praktiken kan mätas.väl deoch hur

kanChockerdramatiska kast.också stabil utvecklingutsätter utanen
uppväxtåren t.ex.underpåverka ungdomsgenerationenemellertid

lång de kansikt, ochvärderingarinverka derasdepression, och
i 1993inte mycketfinnsgenerationerna. Detockså påverka äldrede

präglasskulleungdomsgenerationenstyrkerårs ungdomsenkät attsom
vikapitel harfleravärderingar. Ipost-materialistiska attsettmeraav

kräverde äldre, devälfärdsstatenkrav änställerungdomar större
få fram-ansträngning föroftareoch de betonarjämlikhet, attavmera

osälviskhet,oftaredeuppfostringsideal betonarfrågagång. I yngreom
angelägnaskulleäldredetyder inteoch enkätsvaren att meravara

uppfinningsrikedom.flit ochegenskaper somom

livsmålenkätfråga vilkapejlar31.3 visastabellI somsvaren en
alternativenför dem, därjust nuviktigastär var:som

bli rikatt
få social positionerkänd,bli attatt en

trivs medsjälv vill ochDulevaatt som
samhället.förarbetaatt

Även värderingar levapostmaterialistiskafråga gällerdenna som
frå-ledning iemellertid inte mycketvill. Enkätsvarensjälv german

grundläggandedet gällerskiljer sig vär-generationerolika näromgan
åldrar, finns ingaFrihetsmålet alla och detdominerar i störredesystem.
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äldretabell 31.3. verkarskillnader mellan generationerna De snarast
måstenågot frihetsorienterade ungdomsgenerationen. Häränvara mera

fåockså önskvärdaför risken socialtsig att attsvar:reserveraman
anspråksfullt,få och intesocial positionvilja bli rik, eller äratt en

leva frittvidare vill berätta i enkät. Attprecis vad ärutan meraenman
målpåstå viktigaste arbeta föracceptabelt och äratt attatt sam-ens

sådana metodfel in-förmätet. Omhället är närmast attaccepterarman
nivåer gruppskillnaderlika starkt tendenser ochinteverkar men

Dåändå slutsatser. finner ungdomarkan dra vissa äratt meramanman
lika in-position de äldre, ochrikedom och socialintresserade änav

ocksåfinns vissa skillnader mellansamhällsarbete. Dettresserade av
rike-kvinnorna mindre intresseradekvinnor och där ärmän, avunga

intresseradeoch troendeposition. Vänsterungdomardom och är mera
samhällsarbete.av
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Livsåskådning.Tabell 31.3 Procenttal.
Källa: ungdomsenkäten 1993.

Viktigaste livsmál:
bli social leva samhälls-
rik position fritt arbete

16-29 ár 6.2 4.7 81.5 4.1

16-29 ár 5.8 4.7män 77.kvinnor 4.1 3.5 85 6 3.6

16-19 år 6.0 3.9 81.5 5.1
20-24 är 6.0 3.86.0 80.2
25-29 är 6.5 4.0 3.782.8
35-54 år 2.6 2.1 85.9 5.9
55-74 ár 3.0 1.1 2.884.1

16-19 ár 7.0män 8.1 5.0 75.7
3.320-24 är män 8.6 7.5 75.5

25-29 ár 4.8 81.0 4.2män 7.7
år 2.7 82.4 8.035-54 män 3.8

4.555-74 är män 1.8 0.9 78.6

kvinnorár 2.7 87.6 3.116-19 3.8
kvinnor 4.420-24 är 3.2 4.4 85.1
kvinnor 3.125-29 ar 5.2 3.1 84.7
kvinnor 3.635-54 ár 1.3 1.5 89.9
kvinnorár 4.0 1.3 88.6 1.355-74

FAMILJ ETYP
Kvarbo 16-24 år 5.9 6.1 80.2 4.5
Ensambo år 7.516-24 4.7 3.0 80.7
SYSSELSÄTTNING

utbildning 5.8 5.7 79.9 5.7I
tillf. arbete 4.5 6.3 83.9 3.1I
fast arbete 2.34.7 2.7 86.9I

Anställda 4.7 3.8 86.0 2.5
Arbetslösa 4.28.0 76.9 5.2
Sysselsättn.problem 3.98.2 5.3 78.3
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Livsáskádning.Tabell forts Procenttal.31.3
ungdomsenkätenKälla: 1993.

Viktigaste livsmál:
bli social samhälls-leva
rik position fritt arbete

SOCIAL BAKGRUND
Lágutb. föräldrar 83.3 4.15.8 3.2
Arbetarbarn 6.8 2.3 84.5 4.4
Tjänstemannabarn 86.4 1.85.3 4.5
Infödda svenskar 5.8 4.4 83.9 2.6

56.9 20.4Invandrare 10.5 8.4
Storstad 5.0 3.8 84.2 4.4
UPPVÄXTFAMILJ
Fullständig 82.4 3.75 9 5.0
Splittrad 6 2 4.1 80.8 4.5

vidFlyttade 2.815-18 5 9 3.3 83.4
PARTISYMPATIER

4.3 81.5 5.6Vänstern 6.7
Borgerliga 4.2 86.7 1.86.1
RELIGION

pá Gud 76.24.5 6.1 8.5Tror
pá högre makt 5.6 6.1 79.1 5.6Tror

Ej troende 85.08.0 3.3 1.5
UTBILDNING

år efter grsk. 8.6 3.2 81.1 3.32
Skolslut före 3.719 är 7.5 3.9 80.2
Högskoleutb. 1.5 6.9 86.5 3.3
STUDENTURVAL
Socialt arbete 8.0 76.0 8.0.ekonomi 83.38.3 2.8Internat. .Sociologi .811.3 84.9.Samtliga 2.6 7.9 82.5 3.5

BEFOLKNINGENHELA
år 2.9 84.3 4.316-74 3.6
är 80.3 5.916-74 4.5 3.2män

kvinnor 2 7 2.7 88.3 2.7

inte16-29 är annatom anges
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32Kapitel

samhällstyperolikatillInställning

VogelJoachimAv

Sammanfattning
tillställningstaganden tioövergripandekapitel redovisasdettaI mera

Indi-till texten.anslutningdefinitioner iseönskvärda samhällstyper
individuell frihetmarknadsekonomi, ärförvidualistiska värderingar

redovi-Deäldre generationer.hoshosvanligareinte än yngreyngre
socialismjämlikhet,för änvärderingarkollektivistiskaavsar mera

denmed hypoteseninteresultatäldre.de Dessa överensstämmer om
successivtungdomarårskullarvilketenligtrevolutionen, avtysta nya

värde-individualistiskatillägnaskulle siguppväxttidenunder mera
Kvinnor,befolkningen.opinionsläget iförändraskulleringar, som

arbetslösaochvänsterungdomar är,lågutbildade,arbetare,föräldrar,
och negativasocialism,ochtill jämlikhetpositivarelativt sett, mera

ungdomartroendefrihet. Avenindividuellochmarknadsekonomitill
och negativatill jämlikhetpositivavänsteranhängareliksomär mera

marknadsekonomi.till

samhällsty-önskvärdapå listanhögstJämställdhet kommer överupp
gi-Kvinnoralla generationer.och äroch ibåde kvinnorför mänper,
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vetvis positiva.mer

Inte ungdomar, äldre generationerutan är positiva till det eko-mera
logiska samhället. Detsamma gäller för kvinnor, troende, högsko-
leutbildade och vänsterungdomar. Inte heller tekniksamhället attrahe-

ungdomar de äldre.än Här det borgerligaärrar män, och högut-mer
bildade är positiva.mestsom

Lag och ordning kommer också högt på listan, bland borger-mest
liga ungdomar och deni äldsta generationen. Svenska traditioner
känns lika angelägna bådei ungdoms- och föräldragenerationen, men

deni äldstaännu över 55 år. Respekt för auktoriteter har bot-mer
tennoteringen listani olika samhällstyper.över

I sammanfattande fråga 62 deen nöjda medprocent attangav var
nuvarande samhälle, högre andelar äldrei generationer. Denna andel
har minskat sedan 80-talet. Mera kritiska kvinnor,är vänsterung-
domar, arbetare, lågutbildade och arbetslösa. Troende och högutbil-
dade nöjda.var ner

Politiska värderingar brukar ofta sammanföras till inom vilkasystern,
försöker inordna ställningstaganden i deman mängder frågorav nya

konfronteras med i det dagliga nyhetsflödet,som man liksom våri
dagliga verksamhet. Sådana kan karakteriseras idealasystem som
samhällstyper, såsom marknadsekonomi, socialism, tekniksamhälle,
rättssarnhälle, eller ekologiskt samhälle. Sådana beteckningar utgör
riktmärken vilka vi orienterar våramot dagliga ställningstaganden, och
där vi eftersträvar kongruens mellan olika värderingar. Många män-
niskor väljer samhällstyp såsom ideal och sinaen ett värde-anpassar
ringar i detaljfrågoma därefter. Detta ideal blir del vår identitet,en av
och det även positiv självuppfattning rättrådiga,ger oss realis-en som
tiska, kunniga eller pålitliga. Ibland kan det fråganbli någotom av en
livsåskådning okritiskt och dogmatiskt håller fast vid,som man oavsett

kunskaper och uppenbara konflikter mednya andra värderingar. Stere-
föreställningarotypa samhällstyper ingår viktigt elementom iettsom

massmediaflödet tenderar förenkla komplexa skeendensom att och
samband.
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Övergri-ställning tilllätt föri allmänhetIntervjupersoner har att ta
på. ungdornsen-Ifrågor börvilka samhällstyperpande satsamanom

påstå-antalFrågan formuleradtio alternativ.ingickkäten ettsomvar
förslaglbratiogradig skala, därenligtskulle bedömasenden ensom

10dåligt förslag:och

mark-ochföretagsamhetpå samhälle med privatSatsa ett mer
nadsekønomi

socialistiskt samhällepåSatsa ett

mellan männis-samhälle skillnadernajämlikt därpåSatsa ett
små.arbetsförhållandenochinkomsterkors är

människorenskildafrihet församhälle medpåSatsa attett mer
de villgöra som

ochjämställdhet kvinnormellanmedpå samhälleSatsa ett mer
män

låg el-innebärdetmiljövänligt samhälle,påSatsa ävenett om
ekonomisk tillväxtler ingen

teknikavanceradpå samhälle utnyttjarSatsa ett somsom
ejfektivblirså produktionenindustrirobotarochdatorer att

och ordningmed lagpå samhälleSatsa ett mer

traditionellaslår vaktpå samhälleSatsa ett sven-ommersom
ska värden

auktorite-respekt fördär harpå samhälleSatsa störreett man
ter

lågtsåledesdäri olikaredovisas medelpoängtabell 32.1I grupper,
relativtliggerpositiv. Värdenavärde äratt som synesmeraanger man

positiva, för jäm-flestvärde, dvskring 4-5, med lägstasamladeväl
auktoriteter 8,0,respekt föroch värde förställdhet 3,6 högsta som

alltså negativa till.de flesta var
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32.1 Marknadsekonomi eller socialism

Marknadsekonomi fler ungdomar benägna socialismvar att änsatsa
4,8 6,3, vilket inte överraskar med tankeresp marknadseko-att
nomin är överordnat begrepp i allaett riksdagspartier, efter plan-resp
ekonorniernas sammanbrott. Mera intressant är egentligen balansen
mellan stödet för marknadsekonomi och socialism i olika generatio-

Enligt tabell 32.1 lutar ungdomsgenerationenner. mindre mark-
nadsekonomi äldreän generationer: för ungdomar relationen 4.8är till
6,3, för 35-54-åringar relationenär 4,9 till 6,7, och för 55-74-åringar

den 4,8är till 6,7. I tabell 32.1 ingår jämlikhet,även där vi kan kon-
ungdomarstatera att är positiva föräldragenerationen.än Mermera

frihet värderas lika högt ungdomar och föräldragenerationen. Dessaav
resultat tyder alltså inte ungdomsgenerationenatt skulle ha lämnat

kollektivistiska värderingar socialism,mera jämlikhet såsom
förutsägs i teorin den revolutionen. Detystaom är tvärtom mera
positiva. När det gäller de individualistiska markörernamera
marknadsekonomi, frihet går det inte några skillnader.att störrese
Ungdomarnas kollektivistiska inställning enligt dennamera övergri-

frågeteknikpande välstämmer överens med inställningen i kon-mera
frågorkreta i tidigare kapitel i denna rapport.

Tabell 32.1 visar vidare kvinnoratt positivaär till socialismunga mera
och jämlikhet än De ocksåmän. är negativa till marknads-unga mera
ekonomi, skiljer sig knappast från ifrågamännenmen inställ-om
ningen till frihet. Aven här stämmer de övergripande ställnings-mera
tagandena väl överens med ochmäns kvinnors inställning iunga mera
specifika frågor i tidigare kapitel. Unga kvinnors kollektivistiskamera
orientering kan möjligen betoning reproduktionensman se som en av
problem i 90-talets Sverige, med mycket hög kvinnosysselsättning,
och i konsekvens därmed krav samhällsinsatser ifråga bar-om

med kvinnornas dominans bland offentliganställda,nomsorg, och med
det ekonomiska trycket på nedskärningar i offentliga sektorn.

Tabell 32.1 visar också lätt förutsägbara skillnader relaterade till
klasstillhörighet. Arbetare är negativa till marknadsekonomi ochmera
individuell frihet, och positiva till socialism och jämlikhet. Detsamma
gäller arbetslösa. Högskoleutbildade är negativa till socialismmera
och jämlikhet, och positiva till marknadsekonomi och individuell fri-
het. Mellan de studentgruppernatre finns kraftiga skillnader:
ekonornistudenter är positiva tillextremt marknadsekonomi och stu-
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ochjämlikhettillpositivaarbetesocialtsociologi ochidenter mera
socialism.

vänsterröstandemellanstarktuppfattningarnaskiljer sigGivetvis även
ungdomartroende ärintressantMera ärungdomar.borgerliga attoch

marknadsekonomitillnegativaochjämlikhetpositiva till meramera
indi-tillockså tveksammasigställertroendeDetroende.ickeän mera

vänsterungdo-medlikhetersåledes vissafinns detfrihet. Härviduell
ställningstaganden.mars

Jämställdhet32.2

medsamhälletillpositiva ettkvinnorNaturligtvis merär meraunga
bland männenBland kvinnorna, ävenjämställdhet män.än menunga

såtolkasvilket kanindextalet, attlägstaålder detta detoavsett är
skillna-mål. Härangeläget ärmycketdettabåda könen ettsomanser

framför alltJämställdhetsmå. ärrelativtgenerationernamellanderna
ungdo-troendeförintedäremotvänsterungdomar,fråga förviktigen

mar.

samhälleEkologiskt32.3

angelägen-ungdomarsÄven ligger högtsamhälletmiljövänligadet
falli detta ärochsocialism,och ävenmarknadsekonomiförehetslista,

ungdomsgenera-intedethärMen ärpositiva män.kvinnorna änmera
Högutbildade, tjänstemän,angelägna.de äldre ärtionen utan merasom

positiva.troendeochvänsterungdomar är mera

Tekniksamhället32.4

inte degenerationsskillnaderna. Det är utanöverraskarhärAven unga
medsamhälleettmycketvillgenerationernade äldre satsasom

positiva änockså ärdetteknik. Här mänavancerad är merasom
attraherarTekniksamhälletäldregäller det män.särskiltkvinnor,

ochtjänstemänekonornistudenter,särskiltockså högutbildadefler
troende ungdomar.intedäremotungdomar,borgerliga men
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32.5 Trygghet och tradition

Resterande val gäller trygghet ett samhälle med lag och ordning och
traditionalism samhälle med traditionella svenska värden, resp
respekt för auktoriteter. Aven lag och ordning kommer högt upp
önskelistan, särskilt för den äldsta generationen över år,55 där även
ULF visar betydandeatt upplever otrygghet i sin vardags-grupper
miljö. Detta ocksåär partiskiljande fråga: borgerliga ungdomaren är

angelägna. Här finns åter intressantamer utbildningsskillnader. Stu-
denter i sociologi och socialt arbete klart mindreär angelägna eko-än
nomistudenter.

Formuleringen ett samhälle slår vakt traditionellasom mer om sven-
ska värden är naturligtvis luddigt, detta lättbegripligtrotsmen en
markör. Det kommer högre listan marknadsekonomiän ochupp
jämlikhet och såledesär väsentlig fråga. Här den äldstaären genera-
tionen över 55 angelägen medan ungdomar och föräldragenera-mer
tionen knappast skiljer åt.sig

Den sista frågan gäller respekt för auktoriteter. någotDet är som
ofta anklagar ungdomar för sakna.man Ungdomsenkätenatt bekräftar

inte heller detta. Det deär tonåringarna oftareyngsta tyckersom
detta viktigt 20-årsåldernär än och medelåldern. I pensionärsgenera-
tionen ökar andelen engagerade igen. Enkätsvaren tyder dettaatt
knappast är frågaväsentlig någonför generation. Motsatsenen att-ifrågasätta auktoriteter är medvetet uppfostringsideal,snarast så-ett-väl i skola hem. Borgerliga ungdomar, högutbildadesom och troende
betonar respekt för auktoriteterna något oftare.

32.6 Sammanfattande omdöme nuvarande samhällstypom

Sist i tabell 32.1 finns sammanfattande fråga där enkätdeltagarnaen
skulle de allmänt nöjdasvara ellerom missnöjdasett med detvar
samhälle har idag. Vi redovisar andelen mycket ellersvaratsom
ganska nöjda. Svaren är övervägande positiva. 62 procent av ung-domarna de nöjda,är vilketatt klart färresvarar är i äldreän genera-tioner 69 72 procent. Styrelsen för psykologisktresp försvar harsomställt fråga sedan 1987 årligai opinionsmätningarsamma Arvidsson,
1990 redovisar nedåtgående trend det gällernären andelen nöjda,
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från 82 år 1987 till 72 1990 befolkningen år.procent 18-70procent

Den här frågan skiljer naturligtvis problemgrupper arbetslösa, lik-ut
arbetare lågutbildade,och och vänsterungdomar, allasom ärsom mera

kritiska. Troende däremot betydligtär nöjda 69 ickeprocent änmera
troende 57 procent. Högutbildade nöjda, liksomär ekonomi-mera
studenter, medan studenter i sociologisocialt arbete kritiska.är mera
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Kapitel 33

samhällsfrågor.0rdEgna om

Sonja Persson

MontgomeryHenry

Sammanfattning

skrivermed ord,gjordes hur 345innehållsanalysEn personer, egnaav
enkäten. Majoritetensamhällsproblemde itogs avuppsomom

användes för deunder 30 år. kodningssystemEttrespondenterna var
påuppbyggtstuderades,värdeomdömen sexvarsom som

orsak, konsekvens ochobjekt, värdering,subjekt,huvudkategorier:
ochåtgärd. innehåller alltid subjekt, objektvärdeomdömeVarje ett en

värdering.

Invandrarflyk-flest omdömenobjekt iDe äromnämnsämnen som
Ekono-Rättsväsendetkriminalitet, Välfärdssystemet,tingfrågan,

och Arbetsmarkna-Borgerlig högerpolitikmiekonomisk fördelning,
hot. Orsakenfrågor upplevdes vanligenden. Dessa varaangavssom

förs deekonomiska fördelningen och politikenekonomin, den avsom
utsträckninghögerorienterade De ioch partierna. störstvänster- som

Samhället och Andra.samhällsfrågor subjektdessa Vi,hotas ärav
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kvinnor utgick utsträckning från subjekten AndraUnga i större än män
nämnde ofta angående objektenoch Ego. Kvinnor även ämnenmer

Välfärdssystemet, Arbetsmarknaden och Bidrag. nämnde vid flerMän
tillfällen objektet Politikpolitiker inberäknat byråkrati.även

under 30 år skrev och de 30 år skrevPersoner EG övermer om mer
Välfärdssystemet.om

På den sista sidan Sverige-enkäten fick respondenten följandeav upp-
maning: Hur kan Du med 0rd kommentera de samhällsproblemegna

i enkäten Sammanlagt 345 besvaradetas personersom upp uppma-
ningen. majoritet dessa ungdomar under 30 eftersomEn stor av var

utgjorde kraftig majoritet i urvalet.dessa en

innehålletföljande försöker videt bild i de fria kommenta-I ge en av
kommentarer speglar tankar hos de människor gjordeDessarerna. som

alltsåmödan lägga fram sina funderingar. sigsig Det röratt egna om
i det här ville uttryckasammanhanget vad enkä-änpersoner som mer

möjlighet till. kan därför intresse delDetten stort att tagav vara av av
tankar de liten procentandel samtligaderas även utgörom en av re-

spondenter.

innehållsanalysförPrinciper33.1

Problemet vi stod inför Hur skall kategorisera dettasom var: man ma-
så få innehållvi kan överblickterial god dess För lösaöveratt atten

utformadedetta problem vi kategoriseringssystem inspireratsett som
inom tidigarehur psykologisk forskning analyserat fria verbalaav man

värderandeomdömen En grundidé i kategoriseringssystemetnatur.av
frånvärderingar alltid sker visst perspektiv. Värderingen skerär att ett

alltså från någon frånsynvinkel, individens privata synvinkelparts tex
fråneller samhällets synvinkel.

beståRespondenternas kommentarer flera värdeom-ellerantas ettav
innehållerdömen. Varje sub-värdeomdöme minst komponenter:tre

objektjekt, och subjektets värdering objektet. Subjektet motav svarar
funktion, roll eller kategori respondenten identifierar sig med.en som

subjektSex avgränsades, nämligen:typer av
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ifråga vimedlemmänniskorVi grupp är t expersonensomav
vi studerande.ungdomar, vi svenskar,

Samhället.
Sverige.

människor respondentenAndra innebärsom grupp av somen
inföddinvandrareuppenbarligen själv inte tillhör, ärt omex

gamlaäldre,svensk, ungdomar ärär om yngre,om
har arbetearbetslösa om

individ.respondentenEgo som
ifråga utgår fråninteOmvärldmiljö innebärdetta att personen

månar förnågon miljönsig själv eller utan t.ex. omannan
miljöns skull.egen

från vilketSubjektet givet perspektivkanMan säga mot ettatt svarar
fråga sigidentifieradesvärderas. Subjektetobjekt attett genom

objektdethotasskadasvemvilka detär somgynnas avresp.som
i värdeomdömet.nämns

ordanvände siguttaladi vissa fallSubjektet närt.ex. somavvar
räknassjälv inteeller de gamla omsamhället, vi ungdomar

inbakat i tidigarekunde subjekteti andra fallgammal, varasom
tolkningsfråganblevaldrig I devärdeomdömen eller nänmt. senareens

på subjektdethelt enkelt förlitaviktigare. Vi fickdesto att somoss
värdeom-föregående gällde i detvärdeomdömeni ävennämnts senare

fick ställapå medförde. Vikänsla uttalandeteller dendömet som
så här eller känner dennafrågan: andratänker när sägerman man

hot.kännatillhörighet med antas av sammasomen gruppperson en
utifrånrespondenterna taladeväldigt tydligtOftast det enomvar

Svårigheten låg imänniskor.kontra andrasig själva, samhälletgrupp,
utifrån sig själva, samhället ellertaladeurskilja respondenternaatt om

grupptillhörighet.en

uppfat-subjektets synvinkelObjektet företeelsemot som ursvarar en
värderingnågot subjektet negativ el-negativt hotarskadartas som

något objektet positiv värdering. Sam-positivtler gynnarsom
objekt avgränsades:manlagt 17 typer av

syssel-antingen innebär arbetslöshet ellerArbetsmarknaden vilket
värdering.sättning, beroende
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Utbildningssystemet som antingen kan uppfattas positivt, ef-som
tycker folk ska ha utbildning, eller negativt eftersomtersom attman

den inte tillfredsställer det behovet.

Ekonomi Ekonomisk fördelning skattefrågorvilket inberäknar t ex
ocksåoch utlandsskulden, fördelningsfrågor angående vilkamen rena

hotas eller ekonomiska nedskärningar ellert.ex.som gynnas av
skatteomläggningar.

Bidrag socialbidrag,4. bostadsbidrag och bidragssystemet.t.ex.

nivåVälfärdssystemet innebärsom den grundtrygghet folkav som
sjukvården,tycker vi ska ha inom äldreomsorgen det äratt t.ex. om-

negativ värdering upplever brist inom denna grundtrygghetman en
eller den överflödig.äratt

Försvaret.

Borgerlig högerpolitik innebärsom de värderingar den politikoch
borgerliga anspråkde partierna idag.görsom

Socialdemokratisk vänster-politik innebärsom de värderingar och
den politik de partier ligger SAP, V, Fpvänster görsom som mer - -
anspråk på idag.

Moral.

straffpåföljder10. Rättsväsendetkriminalitet innebärsom de och det
Sverige har idag, brottsligheten eller de kriminella.rättssystem som

Invandrarfientlighet.l

Religion.12.

Invandrarflyktingfrågan frågor13. gällande invandrarlflyktingpoli-
tiken eller invandrarna flyktingarna i sig själva.

14. Andra länder ingår ingårallmänt länder eller inte i EG.om som
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miljövård ieller miljönmiljövård, bristangåendefrågorMiljön15.
sig.

16. EG.

byråkrati politikochpolitiker,innebärPolitikpolitiker vilket17. som
medel.

viförsöktegynnarellerhotarfrågan vad detställa ärGenom att som
konkretaoftabestodobjektenvärdeomdömet,objektet iurskilja as-av

hotet,detobjektetfall inte störstavissa utansamhället. Iipekter var
kon-nämndadeför subjektetnegativtupplevdesdet mest varsomsom

orsakerna.ellersekvenserna

frågade vad dettasigkrävdeobjektenKategoriseringen att manav
fördel-ekonomiskvälfärdsfråga ellerdetinnebär,objekt ärt.ex.: enen

fördelningellertaladeningsfråga respondenternaNär avpengarom
taladedeekonomin. Omberördedetvitillgångar samhället,i attantog

ekonomiskamed denvälfärdssanrhället,innebördensjälva ettavom
fördel-välfärden ochtaladevi deskymundan,frågan i attantog om
taladesällanperspektiv. Intemänskligttillgångarvåraningen etturav

frågan värdeom-iekonomiskabåde den ettoch ompersonsammaen
ledervilketnackdelarfördelar ochvälfärdensoch idöme annatett om

ekonomi,upplevasvälfärden kan sämrekonsekvensentill att somav
något annat.ellertrygghet

objek-Sverige,subjektetinvandrarnaSverige hotas äromdömetI av
ungdomaromdömetnegativ. Ioch värderingen ut-Invandrama ärtet
objektetungdomar,Andra ärsubjektetutbildning ut-vecklas ärav

positiv.värderingenbildning och

detFörspecificeras sätt.respondentenkanvärdeomdöme treEtt av
ellerpositivaför objektetsorsakerfleraellerförsta kan nega-angesen

tillorsakekonomiska faktorer attkankaraktär. Ttiva enses somex
indeladesOrsakernaSverige.något förnegativtinnebärinvandring

svårigheter medfalli vissafannsobjekten. Det attsätt ur-somsamma
tillorsakenupplevdesoch vadobjektvadskilja ett somsomvarsom

vaduttalatdet klartstoddetFöreller dethotet mestagynnsamma.
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orsaken.

För det andra kan eller flera konsekvenser objektetsnämnasen av po-
sitiva eller negativa karaktär. tvåVi skilde mellan konsekven-typer av

nämligen Känslor hos subjektet t otrygghet, maktlöshetser, ex resp.
Samhällsvärderingsförändringar vilket innebär eller flera olikaen
förändringar påtagliga i samhället sig detär gäller folks vär-som vare
deringar, försämring eller förbättring. Konsekvenser ofta tydligtvar
utpekade de förekom,när uttryck detta leder till, kon-genom som
sekvensen blir och andra snarlika formuleringar. dessaAven utan
Vägvisare konsekvensen den huvudkategori lättast kundevar som man
finna. Underkategoriema Känsla eller Samhällsvärderingsförändring

de lätta skilja ifalläven det i vissa fannsvärdeomdömenävenattvar
flera konsekvenser och den kunde leda till den andra för-t.ex.ena en
sämrad ekonomi kunde leda till någonotrygghet. Vi har inte gjort
distinktion vad det gäller turordningen alla konsekvenser befinnerutan

på nivå.sig samma

ÅtgärderFör det tredje kan eller flera för motverkanämnas atten ne-
Åtgärdernagativa aspekter objektet. tvådelades in i Hjälpaav grupper

t ekonomiska bidrag, solidariskt handlande och Förbjuda lag-tex ex
stiftning, straff. åtgärdDet betraktas i värdeomdömeettsom som en
avgjordes ifråga tydligt exempel vadatt ettgenom personen gav

kan hotet mindre laddat eller vad kan helt.göra bort dettasom som
Om vill Hjälpa eller Förbjuda framkom oftast kontexten. Iman av an-

bådedra fall ville Hjälpa och Förbjuda eller Hjälpa attman genom
Förbjuda. Inte heller här någonhar vi gjort pådistinktion ordningen av
åtgärder åtgärderalla kommer med värdeomdömeutan ärettsom upp

nivå.samma

Sammanfattningsvis respondents beståkommentarerantas etten av
fleraeller värdeomdömen, där innehållervarje omdöme alltid sub-ett

jekt, objekt och värdering objektet. Värdeomdömet kanett en av av re-
spondenten specificeras hanhon förutsättningar, kon-attgenom anger

åtgärder.sekvenser och Sammanlagt huvudkategorier användessex
således för beskriva kommentarerna. Varje huvudkategori i sinatt var

uppspjälkad antal beskrivande delkategorier.tur ett
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analysStatistisk33.2

frekvensfördel-beräknadesdelkategorierochhuvud-samtligaFör
162.183kvinnorochålder. Antaletoch mänefter könningar resp.var
20respondenter,år 122Under 20deñnierades:åldersgrupperTre -

Vari-respondenter.år äldre 37och30år respondenter,18629
ål-ochvilka köns-undersökaförutfördeschi2-testochansanalyser att

möjliggöraFörsignifikanta.statistiskt ettdersskillnader attsom var
frek-individsvarjedikotomiseradeschiutförandekorrekt -testenav

ikategorinförekomsti ingenvanligenkategori resp.avenvens av
kategorin.förekomstminst aven

tabell33.1-återges ianalysernastatistiskadeResultaten nämnanuav
Ovrigavariansanalys.33.1 byggertabelliSigniñkanstesterna

chiz-test. detvisartabelleri dessaSiffrornasigniñkanser är genom-
fördelkategorikategori ellervissförekomsterantaletsnittliga av en

olikaoftahurvisaroch 9Tabell 33.8åldersgrupper.ochkönolika
förekommer.delkategorierkombinationer av

Resultat33.3

kon-orsaker,värdeomdömen,antalmedelvärdenvisarTabell 33.1 av
ålderskategorier. Deniochåtgärder för kvinnor mänoch tresekvenser

värdeomdömen.två ochmellangjorderespondentengenomsnittlige tre
Kvin-värdeomdömen.tiogjorde ändockfannsDet merpersoner som

värdeomdömen änfleranvänder sigålderskategoriernai alla tre avnor
tillåldrar tendens gränsendenna sta-irespektive män varsamma

åtgärder nämndesochkonsekvenserOrsaker,signifikans.tistisk unge-
värdeomdömevardera iförekommerofta ochlika ettfär per per-cza

orsakeroch män.konsekvenser änexempelflerKvinnor gerson.
underdekonsekvenserfler änår har20ochKvinnor övermän angett
underdekonsekvenserfler änhar30deoch över20 är angettsom

år.30

ålder.ochi könindelatsubjektvarjemedelvärden förvisar33.2Tabell
två ochmellangenomsnittmedsubjektvi 877fannSammanlagt ett

flestanvänds isubjektindivid. Deenskildför varjesubjekt somtre
OmvärldmiljöSubjektetAndra.ochSamhälletVi,värdeomdömen är

utsträckningiViSubjektet störstsubjekt.alla nämnsminstanvänds av
Subjekten An-ålder.ikvinnoroch minst30övermän sammaavav

kvinnor.oftareanvändesoch Egodra av
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Tabell 33.1 Medelvärden förekomster värdeomdömen,av orsaker,avkonsekvenser och atgärder indelat i kön och álder.

kvinnor: män: signifikans
20 20-29 3O år 20 20-29 3O ar totalt kön alder

Värdeomdöme 2.81 2.63 2.89 l.98 2.55 2.46 2.55
Orsak 0.86 0.90 1.55 0.72 0.94 0.85 0.89
Konsekvens 0.93 1.12 1.73 0.58 0.84 1.00 1.03 *Åtgärd 0.81 0.70 0.55 0.74 1.05 0.77 0.77

.05 .Ol *p .O01p p

Tabell 33.2 Medelvärden förekomster olika subjektav typerav avuppdelat pá kön och ålder.

kvinnor: män: signifikans:
20 20-29 3O ar 20 20-29 3O är totalt kön ålder

Vi 0.64 0.50 0.45 0.47 0.63 1.31 0.67
Samhället 0.62 0.65 0.73 0.45 0.85 0.23 0.58
Sverige 0.38 0.35 0.00 0.57 0.44 0.38 0.35
Andra 0.72 0.59 0.81 0.13 0.35 0.54 0.52
Ego 0.42 0.49 0.90 0.32 0.25 0.00 0.46
Omvärldmiljö 0.03 0.05 0.00 0.04 0.03 0.00 0.03

.05 .01p * .0Olp p

Tabell 33.3 Medelvärden förekomster olika objektav typerav av upp-delat pa kön och ålder.

kvinnor: män: signifikans
20 20-29 3O är 20 20-29 3O är kön aldertot

Arbetsmarknaden 0.19 0.20 0.36 0.07 0.12 0.27 0.20
Utbildningssystemet 0.17 0.20 0.36 0.06 0.07 0.02 0.15
EkonomiEkonomisk-
fördelning 0.20 0.29 0.18 0.13 0.29 0.15 0.21
Bidrag 0.16 0.17 0.27 0.02 0.09 0.00 0.12 *
Välfärdssystemet 0.30 0.32 0.64 0.09 0.12 0.38 0.31 *
Försvaret 0.07 0.01 0.00 0.04 0.03 0.00 0.03
Borgerlig höger-
politik 0.30 0.18 0.09 0.21 0.19 0.31 0.21
Socialdemokratisk
vänsterpolitik 0.06 0.15 0.09 0.06 0.18 0.04 0.10
Moral 0.03 0.09 0.09 0.08 0.06 0.08 0.07
Rättsväsendet
Kriminalitet 0.29 0.32 0.27 0.17 0.32 0.31 0.30
Invandrar-
fientlighet 0.03 0.10 0.00 0.08 0.06 0.08 0.06
Religion 0.04 0.04 0.09 0.08 0.06 0.04 0.06
Invandrarflykting- 0.54 0.41 0.36 0.62 0.63 0.35 0.50
frågan
EG 0.26 0.05 0.00 0.08 0.11 0.00 0.08
Andra länder 0.04 0.00 0.00 0.04 0.03 0.00 0.02
Miljö 0.17 0.09 0.00 0.09 0.11 0.04 0.08
PolitikPolitker 0.04 0.05 0.09 0.11 0.15 0.35 0.13

.05 H .01 np .001p p
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ålder.indelat i ochmedelvärden för varje objekt könTabell 33.3 visar
Invandrarflyktingfrågan,flesta tycker viktigadeDe är ärämnen som

objektVälfärdssystemet. DetRättsväsendetkriminalitet och tassom
KvinnorAndra Länder och Försvaret.i värdeomdömenminst ärupp

Arbetsmarkna-bostadsbidrag ochBidrag socialbidrag, m.m.nämnde
år30 berördevärdeomdömen Kvinnor ochi flerden män. män överän

kvinnordei fler värdeomdömenVälfärdssystemet än är yngre,som
respektivevälfárdssystemet Degenerellt män.skrev änäven ommer

EG-frågan i flerår de äldre. Män harengagerade iunder 30 änär mer
Politikpolitiker vilketkvinnor objektetvärdeomdömen ävenän nämnt

byråkrati.inberäknar

positiva värderingarantal negativa ochvisar genomsnittTabell 33.4 av
årunder 20 har flestuppdelat kön. Ungdomarför kvinnor och män

jämfört med övriganegativa värdeomdömenpositiva och minst
år värdeom-har flest negativaålderskategorier. Respondenter 30över

jämfört mednegativa värdeomdömen,har 2dömen. Varje c:aperson
åsikterna genomsnitt 0.6,harpositivade ett varannan personsom

alltså positivt värdeomdöme.i genomsnitthar ett

negativa positivaochMedelvärden förekomster vär-Tabell 33.4 av av
deringar uppdelat pá kön och ålder

signifikanskvinnor: män:
ålder20-29 3O år totalt kön20-29 30 år 2020

0.65 0.570.27 0.49 0.44Positiv 0.91 0.65+
1.81 1.99Negativ 1.96 2.64 1.49 2.111.94-

.001.01.05 * ppp

orsakerna indelat iför de fem vanligaste33.5 visar medelvärdenTabell
flest sammanhang Ekono-ålder. iorsakkön och Den ärsom anges

år utsträckninghar ifördelning. Kvinnor 30miekonomisk störreöver
angående Socialdemokratiskadenorsakerexempel vän-gett

sterpolitiken.

två huvudkategorierna kon-medelvärden för deTabell 33.6 visar av
ålder. Samhällsvärderingsförändring iindelat i kön ochsekvens anges

utsträckningKvinnor har ihälften konsekvenserna. änstörreän avmer
eller förväntad känsla.angivit för Känslamän en en
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Tabell 33.5 Medelvärden förekomster de fem vanligasteav av orsa-kerna.

kvinnor: män: signifikans
2O 20-29 30 ar 20 20-29 30 ár kön åldertot.

EkonomiEkonomisk
fördelning 0.20 0.17 0.60 0.17 0.32 0.35 0.30
Borgerlig höger-
politik 0.07 0.24 0.00 0.15 0.09 0.12 0.11
socialdemokratisk
vänsterpolitik 0.07 0.01 0.30 0.08 0.13 0.12 0.12
Moral 0.16 0.07 0.09 0.04 0.07 0.00 0.07
Rättsväsendet
Kriminalitet 0.09 0.07 0.09 0.06 0.10 0.08 0.08

.05 .01 * .O01p p p

Exempel känsla konsekvens citerat från respondentemassom
värdeomdömen:

Samhället går för snabbt, människor hamnar i Qanikkänslor

måsteDet till jobb folk ska kunna leva och känna sig in-om trygga
för framtiden

Nedrustningen inom sjukvården och äldreomsorgen in-samtoroar
dragningar för ungdomar studerar och arbetslösasom

Exempel samhällsvärderingsförändring:

Tror det svenska samhället kommer bli ochatt Detsämre sämre.att
kommer inte bli någon skillnad bytervi regering. Sverige haratt om
redan så skulder och hög arbetslöshet juststora nu.

Jag på integrerande mellan åldersgrupper förtror minskaett att
våldshandlin öka respekten och samtidigt bevara svenskasamtgar tra-
ditioner.

Nå ontin a irriterar såmi mån invandrare.över är Vi653.13 som .3 a....3
ska antal, fler. Vi ekonomiskta krisett visst .. ochtarin men vi in ari en
den förbättras inte detin antalet vi gör.att ta storagenom som
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kategorierna förde tvaförekomsterMedelvärden33.6Tabell avav
konsekvenser.

signifikans:män:kvinnor:
aldertotalt kön20-29 30 år2020-29 30 ar20

0.27 0.34 *0.19 0.160.640.33 0.45Känsla
Samhällsvärderings-

0.690.69 0.731.00 0.420.68förändring 0.59

.OO1.01 *.05 ppp

åtgärder.två huvudkategorierför demedelvärdenvisarTabell 33.7 av
delkategorivarjefördeladeåtgärder hälftennämndaalla ärAv av

åtgärder medharförslagtillfällenåtgärd. vid flerharMän gett som
åtgärd:Exempel Förbudsanktionerolikaförbud eller göra.att som

avdragbolagensdeSyna stora

straffmåste StränNarkotikaförsäljningen stoppas. gare

invandrarekriminellaallaUtvisa

börInvandringen stogpas

något för Hjälpa:tillåtgärderExempel sätt är attsom

allamåste motverkasutslagning män-Arbetslöshet och att gegenom
miliövårdsarbete.ochzellertillgång till samhällstiänstniskor

ungdomenungdomenmåstetyckerJag uppmuntraatt mer, geman
arbeta.studera kunnatillstöd attattmer

ochökadefrämstskall hjälpas,brottslingarHur resursergenom
vård.psykologisk

kategorierna förtvádeförekomsterMedelvärdenTabell 33.7 avav
atgärder.

signifikans:kvinnor: män:
kön álder30 är totalt20 20-2920-29 30 ar20

0.420.380.36 0.35 0.540.48 0.40Hjälpa
0.38 0.350.38 0.540.18Förbjuda 0.33 0.30

.OO1.01 *.05 ppp
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Tabell 33.8 visar frekvenser hur ofta de enskilda subjekten före-
kommer i värdeomdöme de enskilda objekten, indelat isamma som
positiv och negativ värdering. Det totala antalet kombinationer 877.är
Den genomsnittlige individen tvåhar mellan och kombinationer.tre
Den vanligaste kombinationen subjekt, objekt och värdering viärav
hotas invandrarflyktingfrågan, stårVi subjekt, värderingenav ärsom
negativ och Invandrarflyktingfrågan står objekt. Den totala frek-som

för denna kombination låg på 51 antal värdeomdömen. Exem-vensen
sådanapel värdeomdömen:

Stoppa den invandring Qyktingar och u-hiälgen tillsextrema av
fåtthar ordning på vårt land.

Sverige bör Finland färregöra in üyktingar, först tilltasom attse
ha arbete åt svenskar

Sverige Subjekt, med negativ värdering och invandrarflyk-som en
tingfrågan Objekt, har frekvens 46 värdeomdömen. Exem-som en av
pel dessa värdeomdömen :

Sverige bör inte invandringen,överväga så falli varjeatt stoppaom
minska den drastiskt.

Om ,Sverige färre invandrare och istället förklarade för detog emot
kom hit svenska lagar och seder.som

Även samhället hotas invandrarflyktingfrågan har hög frek-av en
34, exempel:ettvens

Jag inte rasist, hurär titta samhället Ta fler dyk-inut.men ser
tin gar.

En kombination förekommer i 32 antal värdeomdömen sam-ärsom
hållet hotas rättsväsendetkriminalitet, tav ex:

Svenska samhället måste utveckla hårdare och svidandeett mer
straüsystem för brottslingar

Brottslighetstrågam inte vad och fel vad detär rättvet man som
gäller narkotika, med minderåriga, köra bil under alkohol-t.ex. sex
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detpå samhälletdet undrapåverkan så görinteär utatt somser
idag.

Rättsväsendetkriminalitet ochobjektetkombinationen medEn annan
frekvenssubjektet Vi harmedi sambandnegativ värdering är som en

några denna kombi-exempelföljervärdeomdömen. Härantal23
nation:

våldet börjarvamingssignalerpåoch allvarVakna ta somomupp
årharoch ordning. Annars inomstraff och lagarskärpöka, ett par

kriminella.kraftig ökning tungtaven

från fängelse,bör aldrig släppasvåldsbrottslingarFarliga ut
hand.måste skyddas förstamänniskor iVanliga

objektsubjekt, ochkombinationerolikaFrekvenser33.8Tabell avav
värdering.

TotaltSverige Andra OmVi EgoSam-
världhället

++ ++++ --- -- - --
410 0 132 2 18 3 55 O4 ll 4Arbetsmarknaden

Utbildnings-
231 O 188 12 1 32 3 33 41systemet

EkonomiEkonomisk
6716 0 0 144 18 O14 1 7fördelning 4 12 5
291 6 0 0 50 4 2 51 2 13Bidrag 0

välfärds-
0 32 473 ll O4 2 1 12 249 67systemet

2 0 0 0 110 2 0 1 OO 50 1Försvaret
Borgerlig

5610 0 0 188 0 5 4högerpolitik 14 9 19 14
socialdemokratisk

2 13 277 17 1 3 1 4 1vänsterpolitik 4 4 5
0 0 6 173 0 2 1 45 00 3 5Moral

Rättsväsendet
26 722 0 032 6 1 9 023 16 5Kriminalitet 4

Invandrar-
9 133 3 0 02 4 1 14 2 1fientlighet 1

100 0 O 83 0 0 23 3 1Religion 2 4
Invandrarf1ykting-

1651 0 176 4 6 16 2 18341 51 1frågan
O 7 308 O2 3 1 O 2 12 8 lEG

6 20 0 O0 0 0O 1 1länder 3 2 1Andra
7 280 1 21 5 1 5 1Miljö 2 9 1 7

Politik
O 9 310 3 0 4 15 4 4Politiker 3 14 2

6694 5 20839 125 23 9967 158 31 11144 171Totalt
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Välfärdssystemet i kombination med Andra och negativ värdering har
frekvens 24. Exempel:en

bör påMan tänka de äldres situation. äldreDe klarar inte ochav
orkar bo hemmainte själva. åkerDe och påin sjukhusen för deut att
klarar lagainte själva och de klarar inte sin medicine-att matav av
ring

Det behövs fler ålderdomshem och avlastningsplatser.

Större kontroll på åldringsvården. gamla människor förutsätts van-
vår .

börVi bry äldre vården. Gamla människor ska be-inteoss mer om
häva flyttas mellan hemmen kunna bo på ställe till slutet.runt utan ett

Kombination Subjekt, Samhället och Objekt Borgerlig högerpolitik,
negativ värdering har frekvens 19. Exempel denna kombina-en
tion:

Det villjag så länge har Carl och Wibblesäga såi regeringenatt
går det någotinte åt våra samhällsproblem.göraatt

Tabell 33.9 visar många gångerhur enskilda objekt förekommer med
de vanligaste orsakerna, indelat i positiv och negativ värdering. Det
totala antalet kombinationer objekt och de vanligaste orsakernaav
221 med på alltsågenomsnitt 0.65, har hälften de värde-ett änmer av
omdömen någonmed orsak varit dessa kombinationer.av

Den kombination orsak, objekt och värdering förekommer iav som
flest värdeomdömen Ekonomin eller denär ekonomiska fördel-att
ningen orsaken till subjektet hotas Invandrarflyktingfrågan,är att av
Ekonominekonomisk stårfördelning orsak, Invandrarflykting-som
frågan står objekt och värderingen negativ. Frekvensen förärsom
denna kombination några26, exempel:är

lyktinggolitikenF så klantigt såskött det konstigtär inte detär att..blir problem bostadsbolag höjer hyran så svenskarnär pensionärer
j har råd bo kvar, hyrs sedan till flvktingar betalasatt ntm. som av

staten.
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värdering.kombination objektorsak, ochTabell 33.9 Frekvenser pá av

Ekonomi Borgerlig Socialdem. Moral Rättsväs. Totalt
Krimina-Ekonomisk Höger Vänster

Fördelning Politik Politik litet
++ + + + +- - -- - -

Arbets-
0 1 0 O 10 43 3 7 0 O 0marknaden

Utbildnings-
0 0 0 0 0 0 0 2 51 5 lsystemet

EkonomiEkonomisk
0 15fördelning 2 0 2 0 1 O 75 10 2

3 0 0 0 8Bidrag 4 O 1 O 0 00
välfärds-

10 141 2 1 0 0 07 3 55systemet
0 0 42 0 0 0 O O0 2 0Försvaret

Borgerlig
högerpolitik 2 2 6 0 0 4 130 3 1 2 1
Socialdemokratisk

0 0 1 7vänsterpolitik O 0 3 l 2 O1
00 0 0 1 0 1 5Moral O 1 O 2

Rättsväsendet
Kriminalitet 0 O 0 2 2 9 3 160 4 1 1
Invandrar-

O 0 0 2 2fientlighet 0 1 1 0 0 1 1
0 2Religion 1 O 0 O 0 2O 1 1 1

Invandrarflykting-
0 0 7 1 15 4 552 26 1 2 5frågan

0 0 O 0 0 20 1 0 1 0 0EG
0 0 0 0 0 20 O 0 0 0 2Andra länder

0 0 0 0 0 l 0Miljö O 0 0 0 1
Politik
Politiker O 9 0 2 O 0 4 17O 2 4 4

6 3 24 3 25 50 17116 71 22 26 25Totalt

umgås dagligeninvandringenStoppa jag inte rasist jagärnu , ochkan bara det kokarmed invandrare. Jag isäga grytan, snartatt
sådet går dåligt för Sverigedet braka loss. När ikommer ärstortatt

på på 30-talet.det skylls Tysklanddet invandrarna precis isom

Invandrarflyktingfrågan, Orsakenmed ObjektetKombinationen
värdering frekvensRättsväsendetkriminalitet med negativ har en

Några kombinationexempel denna15. är:

harinvandringen. innebär rasistMinska Detta inte jag är utanatt
samhället orsakas invandrare helt enkeltvad mycket skit isett som av

narkotika, bråk; inbrott letc.

de äl-invandringen drastiskt. harMinska Jag inget större motagg
samhällspro-de 14-25dre invandrarna jag ett stortsommen yngre ser

14-0756I9
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blem. Då syftar påjag knark och ggg.

Sluta dalta med begår brott, med dem omgå-utsom
ende, kan de undvika begå brott under asyltiden då kan detatt
kvitta.

Till slut har stilla undranjag hur vi i Sverige kan så dummaen vara
brottslingar.importeraratt

Ekonomiekonomisk fördelning orsak och Ekonomiekonomisksom
fördelning objekt med negativ värdering har frekvens 10.som en
Ett exempel denna kombination är :

En sak alla skatter minskas eller försvinner heltär tex.annan som
förmögenhetsskatten arvskatten, påskatt aktieutdelning, vilket är som,sprida konstgödsel på redan frodig åker. Då försvinner ju vissaatt en
inkomster, då på håll sänka bidrag,staten tar annat attsom genom
nedskärningar offentligai sektorn vilket från deär att tasom

ochfattiga till de rika.ge

33.4 Diskussion

Vi har relativt begränsad information människan bakom orden iom re-
spondentemas formuleringar fåroch därför lita de hanhonord an-
vänder och kontexten kring värdeomdömet. De lämnadesom
personligt formulerade synpunkter har uppenbarligen behovett attav

vad de fick de fastasäga än svarsalternativen isagtmer genom
enkäten. Vilket kan bero de alltid har eller de isägaatt att attmer
den livssituation de befinner sig i har behov uttrycka sittett attav

åsiktermissnöje eller sina det samhälle vi lever i idag. Dessage om
ungdomar och vissa lite äldre känner mångaantagligen infören oro

de beslut fattas idag, eftersom besluten deras framtid iavgörav som
både yrkeslivet och privatpersoner. Aven ifall denna inte ärsom grupp
representativ för befolkningen kan det intresseresten attav vara av
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samhällsfrågor viktiga och eventuella köns-utforska vilka som anses
åldersskillnader.och

framdenna människor skulle läggaVi förväntade att grupp avoss
förhållandeåsikter i till övrigauppfattas denkan extremasom som

frågorför vissa i denEftersom de tydligen kände starktpopulationen.
föregående vi de skulle ställa sig litedelen enkäten antog att merav

i politisk inriktning jämfört medeller högervänster resten av
solidariskapopulationen. Eventuellt skulle kvinnorna änvara mer

alltså stå åsikternaför högerinriktadeskulle demännenmännen, mer
kvinnorna skulle ligga liteoch vänster.mer

skulle skriva uppmärksam-Vi trodde i destort sett att svaratsom om
skrivits och myckettydliga problem det harmade och pratatssom

invandringen,i massmedian under den sista tiden t.ex.om
vården.inomflyktingpolitiken, miljön och nedskärningarEG,

alltså vis iungdomar skulle ochRespondentema mestadels sätt
utsträckning tagit till sig det politiker, tidningar ochstörre av som

televisionen förmedlat för i samhällsdebattenhar och gett utrymme
innan Sverige-enkäten besvarades.

Några centrala tendenser:

medKvinnor skriver utförligt De beskriver problemenän män.mer
hjälp fler konsekvenser och orsaker.av

Värdeomdömena negativa i värdering.är mest

Vi Samhället.Det subjekt nämndes ochmestsom var

fler subjekt.Kvinnor skriver värdeomdömen med Andra och Ego som

ansågsobjekt hotfulla Invand-De viktiga ochmestsom var
rarflyktingfrågan, Välfärdssamhälletsystemet, Rättsväsen-
detkriminalitet, fördelning,Ekonomiekonomisk Borgerlig högerpo-
litik och Arbetsmarknaden.

angåendeKvinnor nämnde vid fler tillfällen Arbetsmarknaden,ämnen
Bidrag Välfardssystemet.och

byråkrati.Män skriver Politikpolitiker ochmer om
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årunderDe 30 EG vid fler tillfällen åroch denämner 30 skriveröver
välfärdssamhället.mer om

Den vanligast kombinationen subjekt och objekt Vi och Invand-ärav
rarflyktingfrågan med negativ värdering.

Orsaker ansågstill problemen Ekonomiekonomisk fördelning.vara

Kvinnor i utsträckning mångastörre än problementror männen att av
leder till känsla för subjektet.en

Männen i utsträckning kvinnorna åtgärdstörre grundadäntror att en
förbud eller sanktion kan lösa problemet.ett en

bådeAtt och kvinnor negativa åsikter,män positiva i sinaänvar mer
såkanske inte märkligt eftersomär de ombads problem i dagensta upp

samhälle. år ändåDe under 20 har skrivit lite positivayngsta mer om
sidor det samhället kan erbjuda dem, det i de flesta fallävenav om

någonkrävdes åtgärd eller förändring för det positiva skulle bliatt
realitet.

Kvinnor skrev överlag inte bara fler värdeomdömenän männen,mer
utförligt vad det gälleräven orsaker ochutan attmer ange

konsekvenser. Kvinnor åsikterstöd för sina attger genom ge en mer
detaljerad helhetsbild problemet och förklaringar till varför deav
tycker de tycker. behöver påDetta inte endast bero de harattsom mer

det kansäga bero rädsla för misstolkasän männen ävenatt utan att
framställasoch mindre fördelaktigt sätt.ett

Kvinnorna trodde i utsträckning konsekvenserna samhälls-större att av
problemen leder till känsla för subjektet otrygghet, maktlöshett.ex.en
eller känsla beroende. utgårKvinnorna oftareäven än männenen av
från människor im påde tillhör vilket kan bero atten grupp som
kvinnor eller oftare i kontakt med dessa isätt ärett annat grupper
privatlivet och yrkeslivet. Man tycker sig märka störreen
inlevelseförmåga hos kvinnorna, de talar Andra med denom
övertygelse Andra kan uppleva känsla de själva iatt samma som
hotfulla situationer.

Kvinnorna kanske inte tillhör de Andra de skriver ärsom men merom,



Med 0rd 523egna

för sitt välbefinnandes skull Andra ska ha det braberoende eget attav
ansvarsområden till-vissa i samhället till del fortfarandeeftersom stor

kvinnor. Om inte Andra har det bra, barn, ungdomar ochdelas t ex
långagamla, kan det i det loppet innebära inskränkningar i kvinnans

frihet välja livsstil. Kvinnornamöjlighet ha yrkesliv eller ärett attatt
välfärdssamhället, kan styrkasdetta beroende vilketsätt avmer av

objekt i flest fall sammankopplas med subjektet Andradet äratt som
idénmed den traditionellaVälfärdssystemet. Dessa resultat stämmer

människors välfärd vadkvinnor angelägna andra än mänäratt ommer
frånockså övriga resultatvilket medöverensstämmer

positiva tillungdomsenkäten de kvinnorna än mänunga var mer om-
beror derasfördelning via skattesystemet. Det kanske inte endast

individer till viss del beromedkänsla för andra det kan attutan
påvälbefinnande, och viskvinnorna till sitt ärsättäven egetser som

ocksåfungerande välfärdssamhälle. visade sigberoende Det attettav
inkluderarmed begränsad, eftersom den intesolidariteten Andra var

flyktingar, vilket tidigareinvandrare eller kan styrka det resonemanget
månarkvinnorna de människor faller under derasatt om som

ansvarsområde både i privatlivet och yrkeslivet.

åtgärder någonpå formfler förslag innebärMännen har gett avsom
står försanktion eller förbud, vilket kan innebära männenatt en

oftahårdare lösningenlinje. Problemen till för lösas och bästa ärär att
begårutvisa invandrare brottden enklaste. Genom allaatt t.ex. som

dådet förvisarblir inte bara med den utfört ävenutanman som manav
det inte lönarde andra kanske skulle komma tanke attsammasom

skrivit maktfaktom hot.sig. Männen har även ettmer om som
byråkrati bristandePolitiker, upplevs ofta hotpolitik och ettsom g.a.

effektivitet.kompetens och

Invandrarflyktingfrågan ansågs både detkvinnorochmän somav
våridag ekonomiska situation eller denproblemetstörsta p.g.a.

idag viekonomiska fördelningen i samhället. Eftersom budskapet är att
råd skainte har med allt, verkar dessa respondenter attanse man

likaprioritera andra inkluderat dom själva och inte i storgrupper
utsträckning invandrare flyktingar.och

samhällsfrågor Rättsväsendetviktiga välfärdssystemet ochAndra är
antingenkriminaliteten. Välfärdssystemet kan upplevas hotettsom

bidrar till människors lathet ochdärför upplever detatt attman
initiativförmåga fungerandeminskad eller bristen ettatt
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välfärdssamhälle innebär försämring för de och utslagning,en svaga
vilket kan leda till ökade kostnader i framtiden.

Ett eller humant rättsväsende upplevdes hot, eftersom detsvagt ettsom
ansågsinte tillräckligt avskräckande. De kriminella hotär ett mot oss

vanliga och ska därför tillåtasinte medverka i samhället, skaman
först och främst skydda de försöker leva bra och normalt liv.ettsom

hårdareGenom straffsystem respondenterna vi kan skyddaett tror att
de människor behöver skyddas och kanske avskräcka ochävensom en

från begå brott. Respondentema har skrivit relativt liteattannan om
vissa samhällsfrågor, miljöfrågor.EGEU eller Det behöverstora t ex
inte innebära de inte känns viktiga för ungdomar. Det kan iställetatt

frågortyda andra angelägna ventilera i dettaatt attanses mer
sammanhang invandrarfrågan, lag och ordning just därför deatt
uppfattas känsliga i den allmänna debatten.som

Sammanfattningsvis kan de hot bådeoftastsäga nämnsattman som av
och åldersgrupperkvinnor i alla tvåmän slag. våraDels upplevdeär av

respondenter frånhot människor uppenbarligenett grupper av som
sågs frånavvikande den tvåDe oftastsom egna gruppen. grupper som
sågs hotande invandrare och Mångabrottslingar. respondentersom var

dock angelägna framhålla de inte invandrare iatt att emotvar om var
sig. Jag inte rasist, ... vanligtär inleda kom-sättett attvarmen

kring invandrarfrågan.mentarer

Vidare mångaupplevde ekonomiskt hot i form minskadettpersoner av
välfärd och arbetslöshet. Orsaken till hoten ocksåuppfattades ofta vara

ekonomisk eller beroende beteendet hos andranaturav av grupper av
människor t brottslingar, politiker. fårMan intryckett attex av re-
spondenterna kände sig hotade i sina möjligheter leva liv iatt ett tryggt
det svenska folkhemmet. åsikterDeras kanske uttryck förär ett
desperation, sökande efter hanterbar förklaring till konkretaett en
problem allvarligt hotar deras livssituation. alltsåMan söker eftersom

förklaring samtidigt erbjuder påkonkret lösning problemet,en som en
såsom minska invandringen eller hårdareinföra straffatt att mot
kriminella. Vi författat detta kapitel vill inte hursom recensera pass
korrekta dessa förklaringar och lösningar vi detär, ärtror attmen
viktigt politiker och andra sarnhällsaktörer försöker sig in iatt sätta
den livssituation bakgrunden till uppfattningarnaär hos desom unga
människor med ord talar till i enkäten.som egna oss
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Kapitel 34

Hälsa

Av Joachim Vogel

Sammanfattning

Ungdomar har givetvis bättre hälsa äldre. långsiktigtMera häl-än är
soläget stabilt, och förbättringar finns framför allt hos de äldsta där
arbetslivets humanisering och medicinska framsteg bättre hälso-ger

och rörlighet.status

Bland ungdomar ensamföräldrar, arbetslösa ochär invandrare mest
med högre sjuklighet, fler psykosomatiska problem ochutsatta sämre

livsstil. Förklaringarna kan flera, bl selektion. T kan ohälsavara a ex
leda till spruckna parförhållanden, liksom till arbetslöshet. Sjukliga
kan ha svårigheter knyta parrelationer,större och de haratt nya an-
tagligen också svårigheter arbete.större att

Redan före 30-årsåldern föreligger hälsoskillnader mellan arbetare
och tjänstemän.

20 14-0756
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Åldrande Ungdomsgenerationen harhuvudförklaringen till ohälsa.är
indikatorer. Spridningen ohälsasjälvklart bättre hälsa enligt alla av

generation emellertid avslöja mycket miljöfaktorer ikaninom omen
inom olika befolkningsgrup-bemärkelse. förekomst ohälsavid Hög av

så-selektion tilldels bero direkta miljöinflytanden, delskanper
olika häl-innebär meddana Det att typerpersoner avgrupper. senare

utstötning ellersoproblem anhopas i vissa positioner t genom ge-ex
vi titta särskiltbegränsade valmöjligheter. detta avsnitt skaInom

eller underrepresen-ungdomar med hälsoproblemhur starkt är över-
olika befolkningsgrupper.terade i

omfattar direkta hälsoindikatorerRedovisningen i detta kapitel dels
ingår i tabelli standardrepertoaren i hälsoundersökningama ULFsom

belastningsindikatorer tabell 34.2:dels antal psyko-sociala34.1, ett

Dålig subjektiv hälsa finns hos den be-4 procent av vuxna
16-29-åringarna.folkningen och hos drygt Härl procent av

sittintervju de all-vid säger attpersoner som anseravses
hälsotillstånd dåligtmänna vara

långvarigNågon sjukdom olycks-form eller besvär efterav
svaghet har samtligafall, handikapp eller 40 procentannan av
ungdomarna. Varje sjukdom regist-24 procentvuxna, resp av

klassificeras sedan i intervjun, och därefter ställsochreras
tilläggsfrågor:

arbetsförmåga någon långvarignedsatt sjuk-hög gradI p.g.a.
alla och 8 ungdo-dom hade 14 procentprocent vuxna avav

marna.

svåra besvär,9 de hade 2-3 procentprocent motav vuxna av
16-29-åringarna.

hörselNedsatt kan inte höra vad i samtal mellansägssom
har 3flera personer 9 närmare procent.resp

svårighetNedsatt inte läsa vanlig i dags-kan utan textsyn en
tidning finns hos 9 4 promille.resp

rörelsehinder, och 1,8 hade4 0,3 hade 0,1procentresp resp
svårt rörelsehinder.
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Övriga indikatorer tabell 34.2 pejlar välbefinnandet i delvis mera
subjektiva tvåUnder de veckorna hade:termer. senaste

Mellan 5 och 6 hade ofta känt bådasig itröttprocent grup-
pema,

14 8 hade sämnbesvär,procentresp

återkommande11-12 hade huvudvärk eller migränprocent
både bland ungdomarna och i hela den befolkningen.vuxna

11 de 6-7 ungdomarna hade käntprocentav vuxna resp av
ängslan, ångest,eller 3 1 svårareprocentoro varav resp av
slag.

5 drygt 1 hade tagit smärtstillande medel regel-procentresp
bundet,

4 1 sömnmedel ochprocent togresp

3 1 nervlugnande medel någon gång under deprocent togresp
14 dagarna.senaste

vårI redovisningen ingår två indikatorer påäven levnadsvanor:

27 de och 23 ungdomarna rökerprocent procentav vuxna av
dagligen och

13 får9 ingen regelbunden motion.procentresp

Befolkningens hälsotillstånd har förändrats mycket litet under årde
ULF-undersökningarna pågått. Långsiktigahar effekter humanise-av
ringen arbetslivet och medicinska framsteg visar sig framför allt iav
pensionsåldern, där pensionärskullar långsamthar Ökande hälsanya
och rörelseförmåga. För ungdomsgruppen kan konstatera att ton-man
åringarna oftare långvariga sjukdomarrapporterar detnumera, men
gäller inte de hälsoindikatorerna, såsom nedsatttyngre arbetsförmåga,
svåra besvär eller de psykosomatiska indikatorerna.
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Procenttal.198891.hälsotillstånd. NulägeAllmäntTabell 34.1
Källa: ULF.

rörel- svartneds nedsnedsdålig lángv svara
rörelsesehin-besvär hörselsubj sjuk- arbets syn
hinderderförmågahälsa dom

0.3 0.10.42.6 2.71.3 23.8 7.716-29 år

0.10.4 0.22.7 2.60.9 23.6 6.716-29 ár män
0.20.4 0.42.6 2.7kvinnor 24.0 8.81.7

0.3 0.20.51.9 2.21.2 21.9 6.516-19 ar
0.10.22.2 0.47.7 2.90.8 24.320-24 är
0.10.43.5 0.48.6 2.91.8 24.825-29 är

2.3 0.70.57.9 7.13.8 35.9 13.435-54 är
12.6 5.518.4 2.120.265.1 23.055-74 år 8.7

0.10.31.9 0.45.0 1.80.7 20.016-19 ar män
0.40.6 0.42.5kvinnor 8.0 2.01.8 23.7
0.20.23.6 2.3 0.525.0 7.20.620-24 ar män
0.10.3 0.22.2 2.1kvinnor 23.6 8.31.1
0.00.13.4 0.42.424.9 7.525-29 är 1.4män
0.20.4 0.73.59.9 3.5kvinnor 2.1 24.7
0.70.4 1.86.7 9.234.2 11.33.535-S4 är män

2.8 0.80.69.2 5.0kvinnor 37.6 15.54.1
4.810.424.8 1.819.98.2 62.5 20.955-74 år män
6.112.6 2.5 14.520.4kvinnor 67.5 24.99.1

FAMILJETYP
0.80.9 0.85.45 9Ensamföräldrar 4.6 26.9 12.4

ARBETSKRAFTSSTATUS
0.20.41.6 0.52.5utbildning 0.9 23.0 6.5I
0.10.4 0.23.310.1 2.5tillf. arbete 1.9 26.3I
0.00.12.8 0.16.7 2.0arbete 0.9 22.4fastI
0.00.2 0.12.97.4 2.1Anställda 1.1 23.2
0.00.02.9 0.50.9jordbr 21.5 8.31.3Företagare,
0.01.0 0.53.215.9 5.72.2 36.3Arbetslösa

0.0 0.02.6 0.914.6 7.41.0 35.3Arblösa män
0.03.9 1.1 1.117.4 3.9kvinnor 3.4 37.4

BAKGRUNDSOCIAL
0.10.3 0.22.6 3.58.8Arbetarbarn 1.6 25.1
0.10.3 0.12.6 2.06.4Tjånstemannabarn 1.0 22.9

0.3 0.12.6 0.47.3 2.5svenskar 23.7Infödda 1.0
0.20.6 0.73.313.2 3.825.2Invandrare 5.1
0.10.22.5 0.523.1 7.8 2.7Storstad 1.5

BEFOLKNINGENHELA
1.84.46 0.99 5 84.2 39.7 14.116-74 år
1.50.8 3.58 7 10 83.8 37.8 12.216-74 är män

5.3 2.11.110 3 6 4kvinnor 7 41.6 16.04

intedär16-29 är annat anges
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Tabell Allmänt34.1 hälsotillstånd. Trend 1975-91. Procenttal. Käl-tr
la: Plustecken förändringenökning och signifikant.ULF. ärattanger

dålig lángv neds neds neds rörel-svära
subj sjuk- arbets besvär hörsel sehin-syn
hälsa dom förmåga der

16-29 ar -0.3 +2.8 +1.6 -0.1 +O.4 -0.0 -0.3

16-29 är -0.8 +2.5 +1,3 -0.2 +0.1 +0.0män -0.5
kvinnor +0.2 +3.2 +2.1 -0.0 +0.8 -0.1 -0.0

16-19 är -0.0 +4.2 +1.9 +O.4 +0.0 -0.1 -0.1
20-24 är -0.5 +2.2 +2.0 +0.2 +0.0 +0.1 -0.2
25-29 är -0.3 +2.1 +1.2 -0.7 +1.2 -0.1 -0.4
35-54 år -1.4 -1.4 +1.2 -0.2 +1,3 -0.5 -0.9
55-74 är -5.2 +O.4 +O.3 -2.9 +4.3 -0.7 -5.6

16-19 ar -0.4män +3.6 +2,2 +0.5 -0.6 -0.3 +0.2
kvinnor +O.4 8 +1.6 +0.6 +0.1 -0.4+4 +O.4

20-24 år -1.2 +2.6 +O.3 -0.6män +2.9 +0.7 -0.0
kvinnor +0.1 +l.2 -0.3 +0.1 -0.1 +0.2+1.7

25-29 är -0.8 -0.6 -1.6 -0.8män +1.3 +0.9 -0.0
kvinnor +0.2 +3.1 +3.0 +0.1 +1.5 -0.1 +0.1

35-54 är -2.0 -1.4 +0.1 +1,2 -0.4 -1.0män -1.1
kvinnor -0.8 +2.3 +0.7 -0.5 -0.9-1.4 +1.4

S5-74 är -6.2män +0.8 +O.4 -5.6 +6,3 -0.5 -5.1
kvinnor -4.3 +0.1 +O.3 -0.5 +2.4 -0.8 -6.0

FAMILJETYP
Ensamföräldrar -0.4 +3.9 +2.5 -0.4 +0.5 +0.0 -0.2
ARBETSKRAFTSSTATUS

utbildning -0.1 +5.8 +3.0 +O.4 -0.4 +0.0 -0.2I
tillf. arbete +2.1 +7.3 +l.7 -3.0 +0.5 +O.3+7.5I
fast arbete +0.1 +2.3 +2.6 -0.2 +O.3 +0.1 -0.4I

Anställda -0.4 +l.8 +1.1 +0.1 +0.7 -0.2 -0.3
jordbr -0.0 +1.4 +3.8 -2.2 +1.6 +O.4 -0.5Företagare,

Arbetslösa -1.2 +6.9 +6.4 -2.0 +0.6 +0.5 -0.4
Arblösa -3.6 +6.7män +l.7 -3.2 -2.6 +0.5 -1.3

kvinnor +l2.8+l.5 +6.9 -0.5 +3.6 +0.5 +0.5
SOCIAL BAKGRUND
Arbetarbarn +O.4 +4.0 +3.9 -0.3 -0.5 +0.0 -0.5
Tjänstemannabarn +0.1 +3.7 +3.0 +0.5 +O.4 +0.0 -0.2
Infödda svenskar -0.6 +3.2 +1,6 -0.1 +O.3 +0.0 -0.3
Invandrare +3.1 -1.8 +3.4 -0.3 +1.8 -0.3 +O.4
Storstad -0.1 +2.5 +2.2 +0.2 +0.2 -0.2 -0.4
HELA BEFOLKNINGEN
16-74 är -2.2 +0.1 -0.4 -2.4+1,1 -1.2 +1.S
16-74 är män -2.8 +0.2 +0.5 -2.3 +1.7 -0.3 -2.2

kvinnor -1.6 +0.0 +1.6 -0.1 +l.2 -0.5 -2.6

inte16-29 är där annat anges
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Kvinnor uttrycker oftare åldersgrup-besvär vilket gäller allaän män,
kanDet dels bero kvinnor observanta sin hälsa,ärattper. mera

dels dubbel bådebelastning förvärvsarbete och hemarbete.av
ocksåUndersökningarna antyder ökande belastning i anslutning till

ökad förvärvsfrekvens och ökande arbetstider.

Ensamföräldrar34.1

Hälsoskillnaderna givetvis avsevärda mellan olika generationer,är
påtagligainom ungdomsgenerationen kanäven konstateramen man

skillnader. Ensamföräldrar årunder 30 har klart hälsa andrasämre än
järrmåriga. Detta gäller för samtliga hälsoindikatorer i tabell 34.1.
Exempelvis har arbetsförmåga, jämnåriga12 nedsatt bland ärprocent
det 8 ifrågaDetsamma gäller i utsträckningännu störreprocent. om
välbefinnande återkommandese tabell 342.. Trötthet, sömnbesvär,

ångest,huvudvärk, regelbunden användning smärtstillande medicin,av
sömnmedel och gånger sånervlugnande mediciner alla minstär tre

jämnåriga.vanliga hos andra ensamföräl-Dessutom har desom unga
drama betydligt levnadsvanor: daglig rökning och ingen motionsämre

också gånger vanligare.är tre

tydligaDessa samband knappast direkt orsakssamband,beror ett
nämligen ensamföräldratillvaron skulle skapa ohälsa och psykoso-att
matiska störningar. Förklaringen tillbör istället ligga i selektionen
denna partnerförhållandenEn rimlig hypotes sprickerär attgrupp.

någonlättare någonhar hälsobrist eller psykosocialnär parternaav
dåsvaghet. också svårareAnalogt blir det knyta parrelationer.att nya

Om dessutom har barn kan uppfattas ekonomisktsom ettman som
såhinder ökar hindren för parrelation ytterligare. Deen ny som

lämnar går parförhållandeensamföräldrar dvs in i ärett nyttgruppen
antagligen hälsomässigt positivt urval, medan de kvar iett stannarsom

negativt urval. statistisktutgör I urvalett överrepresenterasettgruppen
den eftersom de kvar i längst, ochstannarsenare gruppen, gruppen
följaktligen valbara i utsträckning. Det denär större är senare grup-

därmed sin prägel kategorin ensamföräldrar, ochsätterpen som ge-
dåligadet hälsoläget så-i redovisningsgruppen. Parbildning ärnererar

ledes sorteringsprocess konsekvenser vi kan avläsa i hälsosta-en vars
tistiken för olika hushållstyper.

34.2 Arbetskraftsstatus

Något liknande kan vi vi jämför hälsan för olika ungdomsgrup-närse
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arbetsmarknaden. skiljerHär vi mellan föreungdomar sitt ut-per
påträde arbetsmarknaden under utbildning, etablerade grupper

fast anställda företagarejordbrukare marginaliserade,och dvsresp
arbetslösa och ungdomar i tillfälliga jobb. Ungdomar i utbildning
har i ålder.normal hälsa och välbefinnande för sinstort sett

De etablerade hälsomässigt positivt urval. arbetslösa harär Deett sett
däremot betydligt hälsoprofil de etablerade, halvsämre än t ex en
gång långvarigfler med arbetsförmåga,sjukdom, med nedsatt och ge-
nomgående psyko-somatisk profil. Dessa skillnader kan delvissämre
bero tidigare arbetsmiljöeffekter, också selektion: ungdo-men

med hälsobrister svårare fåkan ha arbete och lättare förloraatt attmar
sitt arbete. ocksåArbetslöshet ång-kan risken föröka sömnbesvär och

ocksåNotera de arbetslösa ungdomarna har klart livsstilest. sämreatt
fler dagligrökare, ingen motion.

Även de ungdomar någothar tillfälligt arbete har sämreettsom en
hälsoprofil de har fast arbete. Skillnaden dock relativt litenän ärsom
vilket påberor tillfälligt övergångsstadiumarbete ofta till fastäratt ett
arbete.

34.3 Social bakgrund

30-årsåldernRedan före framträder hälsoskillnader mellan olika sam-
hällsklasser. vårI redovisning har vi endast klassificerat de ungdomar

redan har etablerat sig arbetsmarknaden dvs arbetar heltid,som
och inte längre studerar. Enligt praktiskt alla indikatorer hartaget ar-
betarna hälsa, och det gäller livsstilsindikatorernasämre rökningäven
och motion. Samma tendenser tycks finnas till och med vi jämförnär
mellan föräldrarnas klasstillhörighet. Framför allt det gäller denär
båda måtten livsstil, långvarigandelen med sjukdom ochävenmen
nedsatt arbetsförmåga, har arbetarbarnen högre värden tjänsteman-än
nabarnen. Detta bör hänga med barn fortfarande iatt storsamman
utsträckning föräldrarnas klasstillhörighet.ärver

Liknande föreligger jämför invandrarungdomarmönster mednär
svenska ungdomar. Invandrarna har hälsoprofil, särskiltsämreen
ifråga psyko-somatisk och klart livsstil gällerdetsämre närstatus,om
rökning och motion.
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Tabell 34.2 Välbefinnande. Nuläge 198891. Procenttal. Källa: ULF.

huvudvtrött- svär röker ingensömn- sömn-smärt-oro, nerv-
het besvär el mi- medic-án- medel lugn. dag-oro mo-
jämt tionregelb medelgrän gest gen

16-29 år 5.5 8.4 11.4 6.5 1.2 1.4 0.7 0.7 22.7 9.2

16-29 år 3.0 6.4män 5.8 4.2 0.7 0.9 0.5 18.0 9.6.kvinnor 8.1 10.6 17.3 8.9 1.7 1.9 0.9 8.80.9 27.6

16-19 är 4.1 7.5 11.4 5.4 1.4 0.9 0.6 6.70.7 14.3
20-24 är 6.0 8.1 9.8 6.9 1.1 1.3 0.5 0.3 8.924.8
25-29 år 6.2 9.5 13.2 7.1 1.1 1.8 0.9 1.2 27.1 11.5
35-54 år 6.1 13.4 12.8 10.8 2.8 4.4 2.6 2.9 32.9 12.4
55-74 ar 4.8 22.0 9.8 15.8 3.9 9.4 9.7 6.9 21.6 15.2

16-19 är 1.6män 3.4 5.7 2.4 0.7 0.4 0.2 0.2 11.9 6.4
kvinnor 6.5 11.5 16.9 8.3 2.1 1.3 0.9 1.1 16.7 7.0

20-24 år 4.0män 6.5 4.2 4.9 0.5 0.8 0.5 0.3 18.8 9.6
kvinnor 8.2 9.8 16.0 9.1 1.8 1.9 0.6 0.2 31.3 8.1

25-29 ár 3.1män 8.5 7.6 4.9 0.9 1.2 0.7 1.0 21.8 12.0
kvinnor 9.3 10.5 18.8 9.3 1.3 2.3 1.2 1.4 32.6 11.1

35-54 år 4.2män 11.3 9.5 7.6 2.4 3.0 2.0 2.1 32.8 13.5
kvinnor 8.2 15.7 16.4 14.3 3.1 5.8 3.2 3.7 33.1 11.2

55-74 år 3.6män 14.9 7.9 8.7 2.4 6.8 5.9 4.4 25.2 14.1
kvinnor 5.9 28.1 11.4 21.8 5.3 11.6 13.1 9.0 18.4 16.2

FAMILJETYP
Ensamföräldrar 18.9 23.6 33.9 19.2 8.1 11.0 3.6 5.1 63.0 24.2
ARBETSKRAFTSSTATUS

utbildning 4.1I 6.9 9.5 6.9 1.2 0.9 0.4 0.7 11.8 5.1
tillf. arbete 6.5 9.3 13.9 7.0 1.6I 1.9 1.4 1.2 26.1 9.0
fast arbete 5.6 8.2I 11.4 5.2 0.5 1.5 0.6 0.5 25.2 10.6

Anställda 5.8 8.4 11.9 5.6 0.7 1.6 0.8 0.7 25.4 10.3
jordbr 5.4Föret. 3.5 8.9 6.5 0.8 0.0 0.0 8.50.9 25.1

Arbetslösa 7.2 17.4 16.513.0 4.0 2.1 0.0 1.0 40.7 15.8
Arblösa 4.8män 18.7 5.2 12.2 2.1 0.0 0.0 0.0 35.7 14.7

kvinnor 9.3 16.2 19.8 20.2 5.6 4.0 0.0 1.9 45.9 17.0
SOCIAL BAKGRUND
Arbetarbarn 5.9 9.5 11.9 6.0 0.7 1.7 0.8 0.6 26.9 11.5
Tjänstemannabarn 5.2 7.9 10.8 6.8 1.5 1.2 0.6 0.8 19.5 6.9
Infödda svenskar 5.1 7.9 6.011.0 1.1 1.2 0.7 0.7 21.8 8.7
Invandrare 10.4 15.3 17.6 14.0 2.2 3.0 1.0 1.5 33.3 16.0
Storstad 6.4 8.9 13.5 8.1 1.5 1.0 0.7 1.0 26.6 9.1
HELA BEFOLKNINGE
16-74 år 5.6 14.2 11.6 11.0 2.6 4.8 4.0 3.3 27.0 12.5
16-74 år män 3.8 10.7 8.0 7.2 1.8 3.3 2.6 26.62.3 12.8

kvinnor 7.5 17.7 15.3 14.8 3.3 6.3 5.4 4.4 27.5 12.1

16-29 inteár annatom anges
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Procenttal. Källa: PlusteckenTrend 1975-91.Tabell Välbefinnande.34.2 ULF.tr
signifikant.ökning och förändringen ärattanger

röker ingenhuvudv svar smärt- sömn-trött- sömn- nerv-oro,
medic- medel lugn. dag-mi-het besvär el án- mo-oro

tionregelb medeljämt grän gest gen

-0.6 -1.4 -21.5 -0.0-3.2 -0.3 -0.316-29 år -0.3 +1,3 +1.1

-0.2 -0.5 -1.2 -22.9 -1.5-2.9 -0.316-29 ar -0.5 +0.6 +0.4män
-1.5 -19.9 +l.4kvinnor -3.5 -0.3 -0.4 -0.7-0.0 +2.0 +1.9

-0.6 -20.8 -1.3-3.1 +0.2 -0.4 -0.2+0.3 +3.116-19 ar -1.1
-1.9-0.3 -0.6 -1.3 -19.7-0.3 -1.0 -3.0 -0.720-24 ar +0,7

-0.2 -0.8 -1.9 -22.8 +2.6+0.6 +1.9 -3.5 -0.425-29 år +2.7
+0.3 -2.5 -4.0 -3.0 -0.2+1.2 +0.8 -2.7 -0.235-54 år +0.0

-2.5 -3.6 -4.0 -4.8-1.9 -4.3 +0.0 +0.755-74 är -1.9 +0.1

-0.4 -0.6 -0.8 -16.0 -2.1-1.2 +2.0 -1.8 +0.116-19 år -2.5män
-0.4 +0.2 -0.5 -26.0 -0.5kvinnor +3.2 +3.6 -4.6 +0.3-1.1

-0.2 -0.9 -20.7 -2.3-2.7 -1.7 -0.9 -0.520-24 år -0.5 +0.7män
-1.0 -1.7 -18.3 -1.5kvinnor +0.2 -4.3 -0.4 +0.0+O.9 +1.5

+0.2 -0.8 -1.9 -29.8 -0.3+0.2 +3.0 +2.6 -5.1 -0.225-29 är män
kvinnor -0.6 -0.9 -1.9 -15.5 +5.5+1,0 +2.3 +1.1 -2.1 -0.7

-8.5-1.6 +0.3 +0.1 -2.3 -3.5 -0.235-54 år +0.4 +1.6 +2.0män
+2.5 -0.3kvinnor -0.3 -3.5 -0.7 +0.6 -2.7 -4.4-0.3 +O.9

-2.2 -10.6 -3.8+0.1 -2.9 +0.3 -0.6 -1.555-74 är -1.4 +1.3män
-3.7 -4.9 +2.2 -5.7kvinnor -3.9 -6.1 -0.4 +1.7-2.4 -1.1

FAMILJETYP
-0.6 -1.3 -18.5 -0.9Ensamsföräldrar -3.7 -0.5 -0.1-0.7 +0.5 +1.1

ARBETSKRAFTSSTATU
-11.9 +1.0utbildning -3.2 -0.5 +0.0 -1.0 -1.8+0.0 +O.9 +1,7I

+1.3 -2.5 -2.2 -6.1 +2.3tillf. arbete +0.1 +1.2 +1.1 +6.0 +0.8I
-11.0 +3.7arbete +O.9 -1.3 -0.3 +0.3 -0.2 +0.1fast +1.6 +1.3I

-0.9 -25.2 -0.2Anställda +1.6 -3.6 -0.6 -0.1 -0.2+0.0 +1.9
-0.9 -1.2 -13.0 -5.8jordbr +1.2 -0.0 -1.1+1.6 +0.6 -0.3Föret,

-3.0 -18.2 +1.6-6.5 +0.2 -0.9 -2.7Arbetslösa -0.6 +3.0 -0.9
-4.2 -29.1 -2.2-9.2 -3.8 -4.6 -0.5Arblösa -0.1 +9.5 -4.5män
-1.9 -6.6 +5.5kvinnor +2,4 -4.4 +3.9 +2.2 -4.9-0.9 -2.7

SOCIAL BAKGRUND
+0.3 -1.1 -0.8 -7.3 +3.9Arbetarbarn +1.0 -1.6 +2.0 -0.7 -0.9
+0.6 -0.4 -0.3 -8.7 +0.7Tjänstemannabarn +0.7 +2.9 -0.5 +0.4 +0.1

-21.7 -0.1-0.3 -0.3 -0.6 -1.4Infödda svenskar -0.3 +1.1 +1.0 -3.4
+O.4-0.7 +0.4 -0.6 +0.3 -15.4Invandrare +l.4 +6,2 +4.9 -0.0

-18.6 +1.0+3.6 -0.2 -0.6 -0.9 -1.7Storstad 16-29 år -0.0 +O.9 -2.9
BEFOLKNINGENHELA

-1.9 -2.9 -9.1 -1.3-0.5 +0.2 -3.3 -0.3 +0.216-74 ar +1.0
-2.2 -13.9 -1.1-0.2 +1.3 +1.1 -2.1 -0.0 -0.2 -1.416-74 ar män

kvinnor -2.5 -3.6 -4.3 -1.4-0.7 +0.7 -0.7 -4.5 -0.6 +0.7

inte16-29 är annatom anges
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Kapitel 35

Livsglädje

Joachim VogelAv

Sammanfattning

på aktivi-Livsglädje definieras med utgångspunkt från 12 indikatorer
tetsnivå, relationer och lyckokänsla, denämligen underom man se-

något,veckorna känt engagerad, missräknatsig sig,uträttatnaste va-
uttråkad aktivitetsnivå,rastlös eller fick beröm eller kri-rit om man

tik, blev sviken eller relationer, hade känt livetattensam resp var
underbart, eller känt olycklig lyckokänsla.sig

finns tydliga skillnader mellan olika ungdomsgrupper kanDet som
till problem under etableringsfasen. Arbetslösa, invandrare,relateras

ensamstående jämfört med samboende oftare reaktio-visar negativa
lägsta värdena finns 20-24-årsåldem, dvs den period då deDe iner.

hemifrån dåflesta flyttar och etableringsproblemen Medär störst.som
stigande ålder blir sijfrorna allt bättre.
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reducera livsglädjeAtt till statistiskt mätbara nå-kategorier förutsätter
innehålletgorlunda enighet i begreppet. Den metod vi använder iom

detta kapitel har i tidigare undersökningaranvänts European value
frågebatterisurvey. Den bygger frågor12 aktivi-berörett om som

relationer och lyckokänsla. Intervjufrågorna gällertet, stänmingslä-
under de veckorna: Hur har Du känt Dig under desenaste senastegen

veckorna, har det hänt harDu känt Digatt

särskilt engagerad eller någotintresserad aktivitetav

någotnöjd efter ha uträttat aktivitetatt

saker och blevting inte tänktDu Dig aktivitetatt som

så rastlös kundeDu inte sitta stilla aktivitetatt

uttråkad aktivitet

stolt för någon berömthar Dig för något relationeratt

upprörd för någon kritiserat Dig relationeratt

sviken någon Du litat på relationerav

mycket och avlägsen från andra människorensam
relationer

livet underbartär lyckokänslaatt

deprimerad eller mycket olycklig lyckokänsla

frågantolfteDen övergripandeär karaktär: Skulle Du, all-av mera
vilja beskriva Dig självmänt lyckligsett, som

Inställningen till aktivitetsnivå, relationer och upplevelser livsglädjeav
bör relaterad till levnadsförhållanden, och särskilt till devara genom-
gripande förändringar aktuella under etableringsfasen.är Undersom
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övergångsperiod utbildningskrav, ekonomiska problem,kandenna
familjebildning innebära konflikter ochochbostadsproblem, och par-

dels uppbyggnadenUtmärkande för etableringsfasenotrygghet. är av
identiteterdels sökandet efter radekonomisk självständighet, en nya
anspråks-ingår etableringenkontakter.sociala Där ävensamt avnya

såväl ifråga bostadnivåer, materiell standard inkomster, osv somom
årakut under deifråga relationer. Konfliktenmänskliga är mestom

från konfronteras med vuxenlivets eko-föräldrarna ochflyttarman
parrelationerförsöker etablerasamtidigtnomiska realiteter, som man

20-årsåldem, dåoch börperioden inträffar i börjanfamilj.och Den
negativa reaktioner.vi mestse av

åren omvärlden förändratsharUnder de avsevärt, sättettsenaste
framtiden.förväntningar inför Ung-inverka ungdomarsbörsom

inkomster,otryggheten i anställningen, osäkradomsarbetslösheten,
hår-på allt längre utbildning innebärsikt växande kravoch längre

Etableringskonflik-för utslagning.och riskerdare konkurrens större
någonsin avspelar sigomfattande tidigare, debör änterna vara mera

åldersintervall, hamna ioch allt flera ungdomar börallt störreöver ett
med arbete,tillstånd meritera sig,frustration. gällerDet väntaattav

samtidigtmed familjebildningen,bostad,inkomster och vänta som
någon positivinte erbjuderföräldrar, och marknadomvärlden stat --

förutspår lika dysteri mediaSamtidigtframtid. enprognosernasom
fråganågot ungdomskult ivi iför ungdomar, leverframtid omav en

motsättning börfritid och kroppskultur.musik, kläder, Dennalivsstil,
rörande livsglädje.i indikatorerutslagge

olikaförsta hand skillnader mellankapitel tittar vi idettaI ung-
generationerna. speciellt intresseoch mellan Avdomsgrupper är ung-

invand-etableringsproblem tdomsgrupper berörs större exsom av
lågutbildade, sin etableringbefinner sig i början teller exavrare,

ensamstående.

Aktivitetsnivå35.1

ifrågaTabell 35.1 visar övervägande positiv inställning om enga-en
något.och känslan ha avseenden skill-I dessauträttat ärattgemang

små.generationerna relativt intressanta skill-naderna mellan Mera är
Båda diskrimine-mellan olika ungdomsgrupper. indikatorernanaderna
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mellan olika utbildningsgrupper: högskoleutbildade och tjänstemänrar
oftare engagerade och nöjda med ha något.är uträttatatt

De negativa indikatorema missräkning, rastlöshet, ochtre att vara
uttråkad visar däremot tydliga generationsskillnader. Ungdomar rap-

oftare konflikter, 20-24-årsåldern,och det gäller särskilt då deporterar
hemifrån.flesta flyttar Konfliktnivån minskar ålder.sedan med ökande

ocksåfinnsHär det vissa skillnader mellan könen: kvinnorunga rap-
något oftare problem än män.porterar unga

Ungdomsenkäten visar livsglädje, i bemärkelsen inte kän-att att man
missräkning, uttråkad,rastlöshet eller relaterad tillär även ärner

familjebildning. Ungdomar inte bildat familj ensamboendeännusom
i tabell 35.1 oftare problem samboende medänrapporterar utanresp

alltsåbarn. Problem relaterade till etableringsprocessen, iär detta fall
och familjebildningsprocessen. Detsamma gäller dem harpar- som

påproblem arbetsmarknaden, dvs arbetslösa. Där visar tabell 35.1
siffror för samtliga fem indikatorer.sämre En invand-ärannan grupp

rarungdomar, där invandrarbakgrunden innebär problem understörre
etableringsfasen.

Ungdomar med borgerliga sympatier har i allmänhet positiven mera
inställning i detta avseende, och det gäller samtliga indikatorer. Det
finns flera tolkningsmöjligheter: borgerliga ungdomar oftarehar högre
utbildning vilket högre siffror, eller vänstersympatier ärattger en re-

påaktion etableringsproblem levnadsförhållanden.och sämre

35.2 Relationer

Positiva relationer Våratill beröm och uppskattningnärmaste, är ett
viktigt vårelement i självuppfattning. Ungefär 64 ungdo-procent av

har känt sig fåttstolta för de beröm under de veck-att senastemarna
26 upprörda blivit kritiserade. ungefäröverprocent attorna, var var

femte har känt sig sviken i dessaAven avseenden 20-ärresp ensam.
24-årsåldern Dåkritisk. situationen negativ, och medär ökandemest
ålder minskar konfliktnivån. här finns alltsåAven samband mellanett
etablering och livsglädje. såledesDet gäller ifråga familjetyp, därom
ensamboende oftare känner sig svikna och samboendeänensamma
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ungdomar. Analogt har arbetslösa och invandrarungdomar oftare
relationsproblem genomsnittligt.än

Även i detta fall har vänsterungdomar högre konfliktnivå borger-än
liga. Tabell 35.1 tyder möjligen religiositet kanatt vara en anpass-
ningsstrategi: de troende ungdomarna har oftare upplevt relationspro-
blem. En alternativ tolkning troendeär ungdomar haratt kravstörre
relationer.

Tabell 35.1 tyder vidare kvinnor ofta tycks upplevaatt rela-unga
tionsproblem. Detta kan uttryck för omfattande konflik-ettvara mera

eller också på anspråk påter, större relationer, förmågaeller arti-att
kulera problem.

35.3 Lyckokänsla

68 hade känt livetprocent underbart under deatt veckor-var senaste
och 24 hade känt sig deprimeradeprocent och olyckliga.na, Inter-

vjuuppgiftema följer mönster Ensamboendesamma som ovan. rap-
sig mindre oftare lyckliga,porterar och det detsamma gäller arbets-

lösa, invandrare och vänsterungdomar.

21 [4-0756
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Kapitel 36

Framtidstro

Av Joachim Vogel

Sammanfattning

I detta kapitel avslutar redovisningen ungdomars värderingarav
med deras bild framtiden: vad de sig för och hur deav trororoar att
det kommer gå med arbetslösheten och levnadsstandardenatt framti-i
den. Ungdomar framförsig allt för bli arbetslösa 61attoroar pro-
cent, för sin ekonomi 66 procent, sina boendekostnader 41 pro-
cent, för krigsrisken 52 procent, för inbrottskadegörelse 45 pro-

förcent, smittas AIDS 39 procent och för miljöförstöringenatt iav
närmiljön 59 procent. Unga kvinnor känner i de flestastörre oro
avseenden. Generationsskillnader finns de inte särskiltärmen
anmärkningsvärda. Ungdomar oroade förär arbetslöshet, sinmer
ekonomi och för AIDS, äldre oftare för hälsa,sin inbrott och krig.
Arbetare, arbetslösa, lågutbildade, invandrare, liksom vänsteranhäng-

oftare för sin ekonomi, arbetslöshet, boendekostna-are anger oro
dema. Troende ungdomar sig oftare för sin hälsa, AIDS, krig,oroar

skilsmässa och kriminalitet. Jämfört med äldre har ungdomaregen en
optimistisk framtidssyn det gällernär arbetslöshetenmera och

levnadsstandarden.
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undergenerationingenfrån detpensionärernavi bortserOm är som
så omvärldsförändringarföretableringsperiod harsin storautsatts som

förändringarradikaladelssigungdomsgeneration. Detdagens rör om
planekonomiernassituationen, medinternationelladen samman-av

ochekonominsoch medsäkerhetspolitiskt läge,i heltbrott öst, ett nytt
heltekonomiska kris harinternationalisering. 90-taletspolitikens
förrealitetMassarbetslöshetendimensioner 70-talets. ärandra än en

konkurrenstryckfördessutomungdomsgenerationen, utsätts ettsom
systemskifteSamtidigt harungdomsgeneration.tidigareingen ettsom

ned-konkurrensorientering, ochmarknads- ochinletts, motmot mera
transfereringar. Mantjänster ochoffentliga sektornsdendragningar av

ska etableraungdomardärtrygghet i allaförloradtalakan arenorom
situationendenkontrollförloradsig, över genom enegnaom

handlingsfrihet förminskadochekonomisk utvecklingobönhörlig
vågnågotgickgenomfördesenkätenpolitiken. 1993, när av pes-av en

ingen ungdomsgene-dimensionsamhället,sirnism somav engenom
andra världskriget.sedanration upplevt

inverkade ungdomarsdettasvårt mycket allthurDet avgöraär att
derasäldre.för de DetmöjligenEffekterna blevframtidstro. större var

också de äl-och detförändrades,förväntningarvärldsbild och varsom
vilken deframtidsvisionfärdighadelängesedandre mot nyaensom

in-också fråga mycketsig hurkankunde brytas. Mansignalerna av
fram till ochgickomvärldsförändringamaformationen upp-somom

äldre.jämfört medungdomar,fattades av

undersökningardetaljeradeochfinns det inganärvarande störreFör
ingårlevnadsförhållandenundersökningarSCBsframtidstro. I avom

väl-för olikakartläggningmellanrumjämnamed typer avoroaven
före deni huvudsakundersökningen liggerfärdsproblem. Den senaste

får vi därförkrisen. dennaekonomiska Idjupaaktuella rapportnu
Redovis-1993.opinionen höstenögonblicksbildtillbegränsa avoss en

serietvå byggerblock. förstaomfattar Detkapiteli dettaningen en
tillrelateradframtiden avseenden,inför i konkretafrågor oroom

pessi-gäller optimismandralivssituation. Detungdomars respegen
arbetslöshetenden framtidaplan, rörandegenerelltmism ett mera

1993.ungdomsenkätenUnderlagetlevnadsstandarden. äroch
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36.1 Oro inför framtiden

Frågorna rörande inför framtiden personliga: har kopplats direktäroro
till individens livssituation. frågorFöljande ställdes.egen

förhållandenVissa eller situationer kan ibland upplevas som oro-
ande eller skrämmande. självHar Du under den tiden käntsenaste

orolig någotDig för följande med följande speciñcering:av

orolig för Du ska bli arbetslösatt
orolig för Din eller familjens ekonomi
orolig för kunna betala kostnaderna förinte bostadDinatt
orolig för kunna betalainte tillbaka studieskuldernaatt

orolig för Du och Din makemakasambo skiljasskaatt
orolig för föräldrarDina ska skiljasatt

inbrottorolig för eller skadegörelse bostadeni

orolig för den internationella situationen, krigrisken förtex
orolig för miüöjörstöringen kring där borDuorten
orolig för hälsaDin
orolig för bli smittad AIDSatt av

I tabell 36.1 redovisas andelen har delfråga. Desvaratsom resp
första delfrågornafyra ekonomiskagäller problem. 61 procent av
ungdomarna hade varit oroliga för bli arbetslösa. Unga kvinnor haratt
oftare varit oroliga 64 57än Kvinnormän procent. ärunga resp ge-
nerellt oroliga detoch gällerän praktisktsett män, alla sak-tagetmera
frågor i detta kapitel. I de flesta fall ocksådet befogat,tas ärsom upp
eftersom de objektivt har situation ifrågasämre tsett än mänen ex

arbetslöshet och inkomster, detta finns detäven utöverom men mer
någotgenerellt benägenhet för kvinnorstörre bekymra sigatten mera

sin situation t krig, skilsmässa, inbrott och miljöförstöring,om ex som
drabbar könen lika. Kvinnor sig med oftarerätta förän mänoroar

familjens ekonomi 72 60 procent, för inte kunna betala bo-attresp
endekostnadema 44 38 och betydligtprocent oftare för sinaresp stu-
dieskulder 22 13 procent.resp
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ifråga ekonomiska probleminförGenerationsskillnadema oroom
smårelativt med tankefaktiska skillnader, deborde spegla ärmen

reellafrågat sin framtid, och deeftervi har huratt ser egenman
i avseenden. Ungdomarmellan generationerna dessaskillnaderna är

oroligäldre, och minstoroliga för bli arbetslösasjälvklart änattmera
de faktiska riskerna.i den äldsta generationen. Dettaär motsvararman

så många denunderanmärkningsvärt detMera ärär senasteatt som
långt blir det, ochfler faktisktbli arbetslösa,känttiden änatt somoro

lågutbildadeinvandrare ochsynnerhet de äldre. Arbetare,gäller idet
bor-vänsterungdomaroroliga. Arbetslöshet bekymrar änär mest mera

förhos de kännergerliga, änäven varannan oro ar-mermen senare
betslöshet.

då20-29-årsåldem, etableringsfasen inträffar, finns den högstaI an-
ekonomi. finns hosfamiljens andelensig för Störstadelen oroatsom

framstår arbetslösa,arbetare,härbarnfamiljer 82 procent. Avenunga
lågutbildade oroade.och vänsterungdomarinvandrare, som mera

år. bådaåldern äldre25-29 I deBoendekøstnaderna ioroar varannan
dels berorvilketdet färre 43 34 procent,generationerna är resp

på boendekostnader i det äldrelägreinkomster och delvisbättre även
gäller ungdomarbostadsbeståndet. boendemarknadenAven att

och ditattraktiva bostäderna,måste dvs konkurrera deetablera sig, om
i det äldrebilliga bostäderboendekostnadema. Aldre ochhör även

smålägenhe-ekonomibostadsbeståndet, till ungdomarnasanpassade
fråndirekt efter utflyttningenkan räkna medinte alltid vadter är man

arbetslösa,arbetslösa,här det arbetare,föräldrahemmet. Aven är
oftastbarnfamiljer vänsteranhängareochinvandrare, som gerunga

betala bostadskostnaderna.för kunnauttryck sin attoro

tillbakaoroade sig för inte kunna betalaungdomarna18 attprocent av
åråldernstudieskulder. det sig 2125-29sina I rör procentom

studieskulder.siffrorna alla haroavsett om manavser

frågor i bemärkelse, därblock gällde sociala relationer vidNästa av
skils-skilsmässa kriminalitet. Oron förindikatorerna gäller en evresp

dååldrari parbildningen huvud-bland ungdomarna demässa störstär
dåår för 20-25 för kvinnor ochsakligen inleds 25-29 män,

parförhållandena det avseendet arbetare ochkortast. Aven i här ärär
lågutbildade oroade. Välfärdsundersökningama bekräftar denattmera

arbetarbakgrund har klartbedömningen riktig. Män med störreär
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ensamstå-problem äktenskapsarenan. Statistiken visar andelenatt
sådubbeltende hög bland högre tjänstemän Vogel, 1987.är som

föräldrarna finns tonåringarnaOro för ska skiljas framför allt hosatt
där de flesta fortfarande bor hemma, vilket innebär de dagligen kanatt

föräldrarnasuppleva konflikter, samtidigt de emotionellt, socialtsom
hålleroch ekonomiskt beroende föräldrarna ihop. gällerDettaär attav

tonåringarna.för 15 Oro för föräldrarsellerprocent av egen
ocksåskilsmässa vanligare bland troende ungdomar, vilketär är ett

uttryck för troende ungdomars principiella inställning till skils-mera
massa.

Även fråga,i ungdomsgenerationen kriminalitet angelägen därär en
45 inbrotthela har känt sig oroliga under den tiden förprocent senaste

eller skadegörelse. Kvinnor bekymrade här, och äldreär ävenmera
sårbararegenerationer orolig,desto vil-än ärmera yngre: meraman

måsteket dock inte innebära objektivt risk.större

vårt närområdekrigRisken för i har antagligen varit lägre än
många vårtdecennier, krig har aldrig tidigare förts in i med-men som
vetande under 90-talet i samband med Jugoslavienkonflikten. Aven
krigsrisken ligger högt oroslistan. 52 ungdomsgenera-procent av
tionen har under den tiden känt sig oroliga anledningen.densenaste av

kvinnorAven här oroliga, och äldre generationerär änmera mer ung-
ocksådomsgenerationen. gäller invandrare, ochDet vänsteranhängare

framför allt troende ungdomar.

Miüöjörstöring i ocksåden konkreta närmiljön ligger likahögt, högt
arbetslöshet och ekonomiska problem, listan för-oroandeöversom

hållanden. detMen inte ungdomar sig den äld-är mest utansom oroar
generationen; för alltsåmiljön verkar inte exklusivsta oro vara en

ungdomsfråga. Miljöförstöringen vänsteranhängare och troendeoroar
ungdomar borgerliga icke troende.änmer resp

Även för hälsanden kommer högt listan 47oro egna upp pro-
ohälsa knappast års ålder.cent, kan risk före 30trots att storvara en

Kvinnor oroade, givetvisoch äldre generationerär änmera mer ung-
domar. Arbetslösa, invandrare och framför allt troende har höga ande-

också åldrarlar oroade. AIDS i ochär ett stort orosmoment yngre
ensamståendebland ungdomar, särskilt hos de utflyttadeyngre ung-

domarna inte parförhållandehar etablerat sig i fastännu ettsom
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år:ensamboende under 25 55 oroade. Bland samboendeprocent
förståsungdomar väsentligt färre oroade, vilket hängerär samman

då förhållanden,med sexkontakterna i regel reglerade inom fastaäratt
då så långtsärskilt relationen skaffathar barnavancerat att man

ocksåsamboende med barn: oroade.17 Oron för AIDS ärprocent
betydligt ocksåmindre i de äldre generationerna, vilket hänger sam-

parförhållanden,med stabilare och varaktigare därmed lägreochman
risker. Oron för AIDS följer klassmönster flestade andrasamma som

Lågutbildade,risker. arbetare invandrareoch oroande. Ochär mera
här vänstersympatisörer och troende oroade.även är mera

36.2 Sysselsättning och levnadsstandard i framtiden

påHur ungdomar framtiden vi fram-lämnar de personliganärser mer
tidsproblemen frågan nivåoch istället lyfter till nationell ungdoms-I

ingår frågorenkäten lägger kortsiktig längretre utsom en resp en
år. frågantidshorisont: 90-talet 10-15 förstaDenresten av resp om

gällde arbetslösheten:

det kommerHur Du bli med arbetslösheten undertror att att
slutet 90-taletav

fråganandraDen gäller den konkreta levnadsstandarden:

Vad levnadsstandarden årDu Sverige 2000itror om

fråganDen sista gäller sedan sammanfattande omdöme:ett

Om Du tänker på Sverige år framåt10-15 tiden, dåi Dutror
det blir bättre eller leva det här landetisämreatt att

nivå åsiktsskifteDet generell i pessimistisk rikt-är etten mer mera
utgårning visa frånbör sig. Om framtidstron spegelärattman en av

hur själv kommer beröras förändringarna hittills och deattman av
media och opinionsledarna såpekar skulle sigväntaut, attsom man

ungdomsgenerationen bör ha betydligt pessimistisk framtids-en mer
Men signalerna inte entydiga. då90-talet framför allt tidär ärsyn. en

gamla omvärldsbilder dåslutade gälla, och den övervägandeatt
positiva materiella framsteg bröts.synen
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I tabell 36.2 kan vi hälften ungdomarna 48 procentatt tror attse av
arbetslösheten kommer minska under slutet 90-talet. 21att procentav

iställetden kommer öka, medan övriga den blir oför-tror att att tror att
ändrad eller osäkra. Här ungdomar samstämrnigaär med föräldra-är
generationen, medan den äldsta inte lika positiv. Arbetare, invand-är

lågutbildade,och dvs drabbas arbetslöshet,mestrare grupper som av
pessimistiska, och det gäller vänsteranhängare.är ävenmera

levnadsstandardendet gäller årNär 2000 alla generationerär övervä-
gande pessimistiska. Endast 23 ungdomarna ökadprocent trorav
standard, påoch 28 minskad standard. kvinnorUngaprocent tror är
betydligt oftare pessimistiska, Men jämfört med äldre generationer är

ändåungdomar oftare optimister. föräldra-I i den äldstaresp genera-
tionen det sig 38 42rör levnadsstandar-procent tror attom resp som
den minskar bland ungdomar 28 Men förprocent.om gemensam-

ändåalla generationerna övervägande pessimistisk framtidssyn.är en
frågorBeträffande samtliga frågari detta block vi inte efter framti-tre

förden del, vad kommer gälla för samhället iutan tror attegen man
alltsåsin helhet. tillkommerHär kunskapskomponent experternasen

bedömningar, och med tanke allmän osäkerhet och motstridiga
signaler det naturligt enkätsvaren inte varierar särskiltär mycket.att
Eller med andra ord: läget såhar inte långtklarnat utveck-ännu att
lingens förlorare och vinnare har utkristalliserats. Grupper med hög
utbildning högskoleutbildade, högre tjänstemän någothar tydli-en

pessimistisk ifrågaframtidssyn, liksom den framtida arbets-gare om
lösheten. Lägg emellertid märke till dessa för delatt grupper egen
känner relativt mindre tabell 36.1. Vidare återfinns det härsett oro
igen tydliga skillnader mellan vänsteranhängare åoch troende den ena
sidan, och borgerliga och icke åtroende den andra. Vänsteranhängare

troendeoch räknar oftare med levnadsstandard i framtiden.sämre

frågan fårsistaDen avsluta denna ungdomarnasärrapportsom sam-
manfattning: hur det blir leva år.i Sverige 10-15 Enkätsva-attom om

allt, relativt tydligär samhällskritisk inställning ochtrots trotsren en
pessimism beträffande framtidaden levnadsstandarden, övervägande
optirnistiska. 39 Sverige blir bättre land levaprocent tror att ett att
29 det blir Aven här desämre. ärprocent tror att männenunga mer
optirnistiska kvinnor. Dessutom skillnadernaän mellanärunga gene-
rationerna relativt Andelen frånoptimister minskar 39 till 16stora.

går frånvi ungdomsgenerationennär till den äldsta, ochprocent
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pessimisterna frånökar 29 till 49 viktigasteDen förklaringenprocent.
till dessa skillnader bör följande. De äldre generationernas för-vara
väntningar har präglats långunder period ständiga och delvisen av
snabba välfärdsökningar, trygghet, jämlikhet, utbyggnad demokra-av
tiska institutioner, föreningsliv och inte minst framstegsideologi dären
varje generation fåskulle det allt bättre. Framstegen kunde de flesta se

jämföra med sin och föräldrarnas utbildning,att arbetegenom egen
och standard. Mot bakgrund denna socialisation till framstegsopti-av
mism erfarenheterna frånär 90-talet chock bör leda tillen som om-
fattande pessimism. Ungdomar saknar detta livslånga fram-
stegsperspektiv, och bör därför inte lika pessimistiskt dereagera som
äldre, de objektivt hårdaredrabbas utvecklingen.trots att Enligtsett av

ocksåtabell 36.2 de olikaär ungdomsgruppema relativt samstämmiga
i sin optimism. Aven vänsteranhängare och borgerliga har lik-relativt
artad uppfattning.
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